Användarmanual Industry Mall – Siemens internetbutik
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Söka upp produkter
www.siemens.se/internetbutiken
Om ni inte har inloggningsuppgifter så följ instruktionerna efter att ni har klickat på >Registrera nu
Logga in:

Klicka.

Fyll i artikelnummer:

Artikel nr.

Antal.

Klicka.
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Ladda in fil med artikelnummer eller mata manuellt i varukorgen
Här kan du klistra in flera material på en gång:

Eller bara lägga in ett i taget:

Eller läsa in en sparad fil:

Förslag på layout i din excelfil.
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Dela varukorg.
Först lägger du in alla artiklar du vill ha i din varukorg. Sedan sparar du mallen.

Och väljer lämpligt namn. Spara och bekräfta:

Gå sedan vidare till varukorgshantering:

Där ser du alla varukorgar som du har skapat och kan även se vilka som är skickade till dig:

Sida 4

I högerkanten väljer du om du vill se dina egna varukorgar eller de som du har fått av andra. I båda
listorna kommer det också upp vilka som du har skickat varukorgen till och när:

Du kan sedan byta namn på varukorgen om du vill men är ni flera som jobbar i projektet kan det vara
bra att ha samma namn.

Tryck på Aktivera för att få den till varukorgen. Tänk på att tömma varukorgen innan du aktiverar.
Eller spara som en egen mall.
Vad är då fördelen med detta? Är det flera inköpare på företaget och man alltid beställer samma
produkter så underlättar det arbetet om alla utgår från samma mall.

Avtalspris

Välj ditt avtal i rullisten för att se priser.
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Lagersaldo

Klicka på ”Kontrollera tillgänglighet”.
Grön bock = finns på lager.

Orderstatus
Om du klickar på PDF ikonen så kommer du till följesedeln för ditt paket och klivkar du på
Godssökning så kan du via speditören se var ditt gods befinner sig:

Klicka på ”Orderstatus”.
Skriv in ditt beställningsnummer.

Sida 6

Visa tillbehör

Klicka på stjärnan.

Teknisk information om våra produkter
Klicka på artikelnumret:

Då öppnas en sida med teknisk info och länkar till supportsidor, man kan även ladda ned datablad, i
högerkanten ser man också vilka produkter som ofta köps samtidigt med vald produkt:
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Ersätta utgångna produkter
Om ett material har utgått kommer en blå textrad upp i varukorgen, klicka där pilen visar:

Du hamnar då på supportsidorna och kan få fram en ersättare:
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Översättning av produkter från gamla Siemens generationer och även
andra fabrikat (främst lågspänning)
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Reservdelar i Industry Mall
När ni kommer in på startsidan på Industry Mall hittar ni reservdelar enligt bilden nedan:

Lägg in artikelnumret på den del ni vill få information om till exempel reservdelspris, utbytespris och
alternativa leveranstider och klicka på sök:

Den här vyn kommer fram med informationen om artikeln samt knapparna för att lägga till den i sin
varukorg. Priserna som visas ska vara era priser. I det här fallet visas inte utbytesalternativet
eftersom det inte är möjligt för den här produkten:
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För den här produkten ser ni även utbytespriset. Ni hittar även en länk till Spares On Web som är ett
verktyg att leta fram reservdelslistor till bland annat motorer och omriktare. För att på en specifik
lista för en produkt krävs att man lägger in serienumret på just den produkten man vill få delen till.
Utan serienummer får man en generell lista:
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Support med Industry Mall
Har du några frågor om att använda internetbutiken så tveka då inte att kontakta oss.
Skicka e-mail med din fråga till: industry.ebp.se@siemens.com
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