Administrator Hjælp
Med denne web-shop kan du:
(01) Oprette og redigere varer.
(02) Fjerne og Slette varer.
(03) Sælge varer.
(04) Tage imod bestillinger.

Sådan gør du
1.
Lav en aftale med os om at du skal have en Web Shop.
2.
Vores Administrator opretter din Web-Shop med de brugere du ønsker der skal administrere den.
3.
Du skal oplyse Administrator om Brugernavn og Password til hver enkelt bruger du ønsker
oprettet.
4.
Når Administrator er færdig med sit job, får du tilsendt adressen du skal benytte i din Browser for
at kunne Logge ind som Admin.
5.
Ved at benytte denne adresse kan du og de eventuelle andre brugere du har fået oprettet styre
hele din Web Shop.

* Kom i gang
Start med at redigere følgende sider under Admin.
Det Siger Chefen
Tilbuds siden
Betalings siden
Forsendelses siden

Garanti bestemmelserne
Handels betingelser

* Kopiere fotos af dine varer over på
Serveren
Gå i Admin og tryk på knappen [Upload Vare Foto]
Nu kommer du ind i et nyt vindue.
Tryk nu på knappen [Vælg fil]
Find nu filen på din computers harddisk og tryk på [Kopiere] knappen.
Glem ikke navnet på filen du har kopieret over og glem heller ikke om nogle af bogstaverne er
skrevet med stort eller småt.
Du skal bruge det nøjagtige navn (med stort eller småt) senere, når du vil oprette varen i Shop
databasen.
BEMÆRK!
Et foto må ikke fylde over 100 KB.
Du kan kun kopiere jpeg / jpg / png filer over på Serveren.

* Opret en vare
Tryk på [Opret] i menuen øverst oppe til højre.
Indtast vare navn i feltet der til (max. 17 bogstaver)
Vælg Kategori Nyt eller Brugt
Indtast pris i hele kroner (f.eks 1000.00) for tusinde kroner, altså med punktum og efterfølgende
nuller.
Indtast navn på varefoto... Hvis du har kopieret fotoet over på Serveren, skal du starte med at
skrive fotos/ efterfulgt af navnet.
Hvis fotoet ligger på en anden server så skal du skrive adressen der til, f.eks:
http://enhjemmeside.dk/etvarefoto.jpg
Hvis du kender et link til en god beskrivelse af din vare, kan du indsætte det i feltet der er
beregnet til dette og spare dig selv for en masse skriveri i det næste felt.

Nu er du så kommet frem til det sidste felt.
[Beskrivelse]
Vi har lært at, jo mere du skriver, jo mindre læser dine kunder og springer videre til næste vare.
I bunden af siden, kan du trykke på [OPRET] knappen til venstre, eller [ANNULLER] knappen til
højre.
Når varen er oprettet, kan den ses og bestilles i din Shop med det samme.
Har du fortrudt kan du fjerne fra databasen, ved at benytte [Fjerne] funktionen i enten Vareside,
eller Liste.

* Vareside
Tryk på linket i menuen for oven og kom videre til Varesiden.
På Varesiden kan du se alt det du har tastet ind med foto af varen.
Du kan bladre mellem varerne ved at bruge Frem og Tilbage knapperne.
Er der noget du gerne vil ændre ved varen, så tryk på [Rediger] knappen og gør det.
Ønsker du ikke længere denne vare i din Shop, så tryk på [Fjern] knappen og smid varen over i
mappen til fjernede varer.
Fortryder du sidenhen, kan du altid gå over i mappen med fjernede varer og få den tilbage ved at
trykke på [Fortryde] knappen.

* Liste
Tryk på linket i menuen for oven og kom videre til Liste.
Så kommer du ind på selve Vare Listen, som vises med 3 varer pr. side.
Ud for hver vare, kan du trykke dig videre til:
[Vareside]
[Rediger]
[Fjern]

* Rediger
Tryk på [Rediger] knappen som findes på:
[Vareside] eller [Liste]
for at komme ind på Rediger Vare Siden...
Når du er kommet ind på denne side, kan du ændre på alt det du tidligere har indtastet.
Det eneste du ikke kan ændre på, er det automatiske vare nummer som din vare har fået.
Husk at Vare prisen skal altid efterfølges af et punktum og 2 nuller, altså: prisen i hele kroner .00
Tænk lige over:
at hvis varens foto er kopieret over på Serveren ligger det i mappen fotos.
Derfor skal Foto feltet starte med fotos/ efterfulgt af navnet på foto filen.
Hvis du kender et link til en god beskrivelse af din vare, kan du indsætte det i feltet der er
beregnet til dette og spare dig selv for en masse skriveri i det sidste felt.
I feltet til Beskrivelse bør du ikke skrive mere end højst nødvendigt.
Vi gider ikke at læse det, så vi springer den vare over hvis du har skrevet for meget.

* Fjern
Tryk på [Fjern] knappen som findes på:
[Vareside] eller [Liste]
for at komme ind på Fjerne Siden...
På Fjerne Siden skal du gå ned i bunden af siden og tryk på [FJERN] knappen til venstre.
Varen bliver således kopieret over i mappen til fjernede varer og slettet i database mappen.
Fotoet der tilhører varen bliver kopieret over i mappen til fjernede fotos og slettet i foto mappen.
Får du brug for varen en anden god gang,
kan du benytte listen over fjernede varer i "Admin" og bruge fortryde funktionen for at få varen
tilbage til database mappen.

* Fortryd
Gå ind i Admin.
Gå ned og tryk på [Fjernede Varer] knappen som findes nede under "Andre Muligheder"...
Så kommer du frem til Listen over fjernede varer.
Tryk nu på [Fortryd] knappen ud for den vare du gerne vil have tilbage i databasen og sælge
igen.
I det næste vindue får du alle oplysningerne om denne vare og nederst i venstre side skal du blot
trykke på [FORTRYD] knappen.
Når du har trykket på Fortryd knappen, kopieres varen tilbage til databasen.
Hvis fotoet af varen også ligger på Serveren, bliver dette også kopieret tilbage til databasen.
-og vupti, nu er varen til salg i din Web shop igen...

* Slet
Gå ind i Admin.
Gå ned og tryk på [Fjernede Varer] knappen som findes nede under "Andre Muligheder"...
Så kommer du frem til Listen over fjernede varer.
Tryk nu på [Slet] knappen ud for den vare du gerne vil have slettet i systemet.
Pas på med det, du kan nemlig ikke sidenhen fortryde.
Både varen og eventuel foto bliver slettet på Serveren.

