Bestilling av varer på web
Bekken & Strøm har fullt varesortiment på web. Du kan bestille dine varer på nett og få full oversikt over varelager,
dine priser samt ordrehistorikk. Vår hjemmeside er enkel og grei å bruke ved bestilling av varer.
Her følger en kort brukerveiledning for registrering og bestilling på web.

TILGANG TIL NETTBUTIKKEN:
For å kunne få tilgang til nettbutikken må du registrere deg på vår hjemmeside.
Dette gjøres ved å gå inn på vår hjemmeside: www.bekkenstrom.no
1. Velg deretter ”Registrer deg” oppe i høyre hjørne, «Ja, jeg er bedriftskunde» og
deretter ”registrer deg”.

2. Under feltet ”firma opplysninger” fyller dere inn eget KUNDENUMMER og POSTSTED (dersom dere er
registrert som kunde allerede) og trykker på ”søkeknapp”.
NB!! Sett inn POSTSTED (ikke postnummer).

Da hentes alle data som ligger i vår kundedatabase fra før på det gitte kundenummeret.
Dersom du ikke er registrert som kunde hos oss må navn/adresse/fakturaadresse etc fylles ut.
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3. Under feltet ”Personlige opplysninger” registrerer du deg så med navn, telefon, e-post, passord osv.
Passordet velger du selv.

Etter registrering vil du motta følgende melding:

Dersom du er ny kunde hos oss kan det ta litt tid før du får denne aktiveringslinken.

BESTILLING AV VARER:
Når denne aktiveringen er gjort kan du logge inn på vår hjemmeside med brukernavn og passord. Du vil da få tilgang
til din bedrifts priser på de ulike produktene. Det er din e-post adresse som er ditt brukernavn i nettbutikken.
1. Øverst til venstre på siden står oversikt over de ulike varene inndelt i kapitler. Hos noen kunder vil det i
tillegg stå «Mine Avtaleprodukter» helt øverst. Produkter hentes opp enten ved å klikke seg gjennom
kapitlene eller søke på artikkelnummer/navn. Dersom du har «Mine avtaleprodukter» får du, ved å
klikke her, opp alle artiklene som er i avtalen. Velg et produkt for å se nærmere på det og eventuelt
bestille.
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2. Velg ønsket produkt og sett opp ønsket antall og velg «legg i handlekurven».
Velg eventuelt flere produkter og legg disse i handlekurven. Når alle artiklene er lagt i handlekurven
trykker du på handlekurv-symbolet øverst til høyre på siden.

3. Du får nå en oversikt over alle varene som er i din handlekurv fordelt på størrelser. Her er det fortsatt
mulig å fjerne linjer, oppdatere antall og tømme hele kurven.

4. Velg «Gå til kassen» og du får spørsmål om du ønsker profilering på varene. Trykk på plagg som skal ha
profilering. Dersom du ikke skal ha profilering velges «Gå til kassen».
NB! Det er VIKTIG at profilering bestilles samtidig når det skal settes være logo på plaggene!
Når det er valgt profilering må det velges «Metode, Motiv og Plassering». Dette gjøres pr plagg, pr trykk.

Se eventuell kolleksjonsoversikt med påsatt logo for å kunne velge riktig trykk.
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5. Etter at profilering er valgt går du videre til «Leveringsinformasjon». Her velges leveringsadresse dersom
annen enn standard adresse skal benyttes. Standard leveringsadresse er den adressen som dere ligger
inne med i systemet fra før. Det må også velges leveringsmåte (Varerute, Schenker, Henting etc).
6. Dersom det er nødvendig at ordren merkes på en bestemt måte, eks avdelingsnummer, registreres dette
helt til slutt ved bestilling (før endelig bekreftelse av ordre) i eget felt ”Bestillingsreferanse”. Andre
eventuelle kommentarer til ordre mottaker skrives inn i feltet «legg ved melding til ordrekontoret:»

7. Når ordren er bekreftet får du informasjon om at den ligger i kø til godkjenning.

Etter at en av våre ordrebehandlere har registrert ordren vil du motta en ordrebekreftelse til din e-post
adresse. Det er viktig å sjekke den opp mot din bestilling.
8. Det er hele tiden mulig å gå inn på «MIN SIDE» for å se bestillinger som ligger til godkjenning eller
ordrehistorikk over tidligere ordre. Det er på denne siden du også endrer passord dersom du ønsker det.
Ved spørsmål, du står fast, eller hva det måtte være, nøl ikke med å ta kontakt på telefon 61 18 19 00 og vi
vil hjelpe deg!

Lykke til!
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