WEBKONTO MED

WEBSHOP

September 2013 släppte vi våra uppdaterade siter lahega.se och liv.eu
tillsammans med de nya lahega.com, autorange.se, prorange.se och
washeye.se.
I samma stund startade vi arbetet med att integrera vår webshop
med hemsidan. Under resans gång växte tanken om en portal fram,
ett konto, där all information som våra kunder kunde tänkas behöva
skulle finnas samlad. Tanken blev ett mål, och idag kan vi erbjuda en
ny tjänst. Lahega webkonto – med webshop.
Webkontot är ett administrativt verktyg för dig som är kund hos
oss. Allt på ett ställe, och mängder av fördelar. Du ser dina priser, du
kan spåra gods, du kan skriva ut dina fakturor och givetvis beställa
produkter. Och du får alla fördelar oavsett om du handlar via nätet,
våra säljare, Kundsupport eller skickar mail eller fax.
Det heter att man aldrig blir riktigt färdig med ett projekt. Man kan
alltid tvätta eller polera bilen lite extra, man kan alltid städa en extra
omgång, och vi kan alltid lägga lite mer tid för att göra webbkonto lite
bättre. Men tillslut måste man tuta och köra, och det är det vi gör nu.
Därför håller du denna broschyr i din hand. Detta är vår webkontobibel. Vi hoppas att den ska fungera som en guide för dig, när du
börjar använda webkontot.
Har du frågor eller vill hjälpa oss bli bättre?
Maila oss på DLmarknadsavdelningen@lahega.se
Nykundsansökan eller webshopsansökan (för dig som redan är kund)
gör du på lahega.se:
Ny kund: http://lahega.se/ansokan-kundkonto
Redan kund: http://lahega.se/ansokan-webkonto
Vi hoppas att du ska få stor nytta av ditt webkonto!
Vänliga Hälsningar
Lahegas Marknadsavdelning
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Fördelar webkonto

LAHEGA
WEBSHOP
Öppen butik 24-7
Med webkontot kan du handla när du vill i webshoppen. Vår butik
online har öppet 365 dagar om året, 7 dagar i veckan, 24 timmar om
dygnet. Kan med fördel användas om du vill beställa produkter en
helgdag, när din säljrepresentant har semester, eller efter kontorstid.
Webshoppen är också ett smidigt verktyg för dig som inte behöver
eller vill ha kontakt med en person för att beställa. Du kan givetvis
fortsätta beställa från våra representanter och Kundsupport.

Dina priser
På hemsidan syns inga priser. Det är först när du loggar in på ditt
webkonto som dina avtalade priser visas.
De produkter du har i din prislista är de som visas när du är inloggad.

Egna inköpslistor
Med ditt webkonto kan du skapa egna ordermallar.
Ordermallar innebär att du lägger produkter i en korg, som du sparar,
och använder som inköpslista om och om igen. På så vis kan du spara
dina favoritprodukter eller de produkter som du ofta beställer.
Självklart bestämmer du själv vilka produkter som ordermallarna skall
innehålla och vad de skall heta.
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Fördelar webkonto

Flera användare
Hos många av våra kunder är det mer än en person som beställer.
Därför har webkontot stöd för flera användare med möjlighet till
hierarkisk prioritering (supervisor).

Orderstatus och spårning
Med ditt webkonto kan du se orderstatus och spåra gods.

Köphistorik
Som inloggad på dina administrativa sidor ser du alla produkter du
köpt av oss och kan därifrån enkelt lägga till produkter i kundvagnen.

Orderhistorik
Alla dina order finns samlade på ditt webkonto, oavsett om du
handlar via webshoppen, från våra säljare eller Kundsupport.
Du kan när som helst gå tillbaka och titta på vad du har beställt och
se orderspecifik information.

Fakturor
På webkontot hittar du alla dina fakturor. Det spelar ingen roll om du
beställt via webshoppen, Kundsupport, mail/fax eller någon av våra
representanter. Alla fakturor samlas där.

OCR-nummer
När du utför din betalning via internet kan du kopiera OCR-numret
för fakturan och klistra in i din betalning på din Internetbank.

Säkerhetsdatablad
Med webkontot får du tillgång till en lista med säkerhetsdatablad och
skyddskort för de produkter du har beställt och som vi har på lager.
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Manual webkonto

Logga in
För att LOGGA IN på webbkontot måste du ha ett användarnamn,
lösenord och en e-postadress registrerat hos oss. Du registrerar dig för
webkonto genom att fylla i formulär på vår hemsida:
Ny kund: http://lahega.se/ansokan-kundkonto
Redan kund: http://lahega.se/ansokan-webkonto
Har du glömt ditt lösenord skriver du in ditt användarnamn och klicka
på knappen GLÖMT LÖSENORD. Du får då ett mail med en länk för
att skapa ett nytt. OBS! Se till att du har rätt mailadress registrerad så
att du kan få mailet.
Har du inte fått inloggningsuppgifter eller glömt ditt användarnamn
kontaktar du vår Kundsupport på telefon 042-25 67 20.
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Manual webkonto

Kontouppgifter
Under KONTOUPPGIFTER hittar du dina kontouppgifter, bland annat
dina leveransadresser och användarinformation.
Här kan du också ändra ditt lösenord samt e-postadress.
Behöver du ändra LEVERANSADRESS eller lägga till flera, kontaktar
du vår Kundsupport på telefon 042-25 67 20.

7

Manual webkonto

Användare
I ditt företags webkonto kan du ha flera användare. Du kan välja olika
behörighet för användarna. Den som har högst behörighetsnivå kan
ta över och beställa för de andra samt låsa användare som inte längre
skall kunna använda webkontot.
Vill du ha flera användare kopplat till webkontot ringer du vår
Kundsupport på 042-25 67 20.
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Manual webkonto

Köpta produkter
Under fliken KÖPTA PRODUKTER hittar du de produkter du köpt
och som fortfarande finns i vårt sortiment för beställning. Du ser hur
många beställningar du gjort av produkten, snittbeställning och dina
aktuella priser. Härifrån kan du enkelt lägga tilll produkter i kundvagnen.
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Manual webkonto

Fakturor
Här finns din fakturahistorik.
Här ser du:
•
•
•
•
•
•

Vilka order du har lagt
Ordernummer
Fakturanummer
Vilka fakturor du har betalt och vilka du behöver betala
Vilket förfallodatum en faktura har
OCR-nummer

OCR-numret anger du när du utför din betalning och sitter du vid en
dator kan kopiera numret och klistra in i din betalning på din Internetbank. Du slipper skriva siffrorna för hand och risken för att det blir fel
med din betalning minskar.
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Manual webkonto

Order
Här finns din orderhistorik.
Här hittar du alla order du lagt via webbshoppen, säljare, Kundsupport och mail/fax.
Här ser du:
•
•
•
•

Vilka order du har lagt
Ordernummer
Status på ordern - registrerad, fakturerad etc
Ordervärdet inklusive samt exklusive moms

Klickar du på ordernumret får du ytterligare detaljer:
•
•

Samlad lista på produkterna som ingår i ordernumret
Spåra ditt gods.
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Manual webkonto

Inköpslistor
Under ORDERMALLAR skapar du dina egna inköpslistor. Du kan antingen skapa inköpslistor utifrån användningsområden – tvätthall, inre
rengöring, yttre rengöring m.m – eller för olika avdelningar – butik,
verkstad, kontor m.m.
Mallarna skapar du genom att först lägga produkter i en kundvagn
som du sedan sparar till en mall. Förslagsvis döper du sedan mallen.
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Manual webkonto

Säkerhetsdatablad
Under fliken SÄKERHETSDATABLAD hittar du säkerhetsdatablad och
skyddskort för de produkter du beställt och som vi har på lager. För
att ladda ned dem klickar du bara på länkarna.
OBS! Vissa visas som PDF-fil på din skärm med andra laddas ned direkt till din dator.
Önskar du säkerhetsdatablad för Fuchs-produkter eller produkter som
utgått ur vårt sortiment kontaktar du vår Kundsupport på telefon
042-25 67 20.
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Manual webkonto

Kundvagn
Under KUNDVAGN hittar du pågående order och produkter som ligger i din kundvagn.
Har du flera leveransadresser kan du välja vilken du vill att din order
ska gå till.
Du kan också skriva meddelande till Kundtjänst. Då stannar ordern
hos oss och vi hanterar ditt önskemål manuellt.
OBS! Skriver du ett meddelande till vår Kundsupport tar ordern generellt längre tid att behandla än om du lämnar rutan blank.
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Manual webkonto

Handla på hemsidan
För att handla på hemsidan måste du vara inloggad. När du loggat
in visas dina avtalade priser, produkternas orderstatus samt det antal
som ligger i en förpackning – fördefinierat i rutan för antal.
OBS! Vissa produkter kan bara beställas i hela förpackningar. Om du
då skriver in ett mindre antal – i antalsrutan – än som finns i en förpackning visas meddelandet:
KAN BARA BESTÄLLAS I GRUPPER OM XXX.
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Highlights hemsidan

Hitta i webbutiken
På startsidan för PRODUKTER finns det två visninsglägen att välja på. Visningsläget
VISA OMRÅDE kan ses som en karta i ett varuhus över olika sektioner. Varje sektion
innehåller hyllor med olika varugrupper. När du klickar på en varugrupp får du en lista
med produkter som är indelad i PRODUKTKATEGORIER (se nästa sida).
Väljer du vyn VISA PRODUKTER visas produkterna i bokstavsordning. Detta visningsläge lämpar sig bäst när du använder filtreringsfunktionen (se sid 21).
Du kan också använda SÖK-rutan för att hitta produkter du letar efter.
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Highlights hemsidan

Varugrupp/produktkategori
När du klickar på en varugrupp i visninsläget VISA OMRÅDEN (se föregående
sida) visas en lista som är indelad i PRODUKTKATEGORIER (produkter av
liknande karaktär, exempelvis kemisk, funktion eller annat).
Klickar du på en produkt i detta visninsläge hamnar du på PRODUKTSIDAN.
Dessutom följer den ursprungliga listan med (under listen Relaterade produkter). På så sätt kan du enkelt jämföra olika produkter i samma Produktkategori.
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Highlights hemsidan

Taggar
En TAGG fungerar som ett nyckelord. Varje produkt har flera olika taggar.
Med hjälp av taggarna kan du hitta produkter på flera olika sätt. Här visar
vi hur du från PRODUKTSIDAN (där all information finns om produkten;
se föregående sida) kan se produktens taggar och genom att t ex klicka på
PRODUKTKATEGORI-ALKALISK RENGÖRING få fram alla
produkter i sortimentet som har samma tagg
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Highlights hemsidan

Med hjälp av filtreringslisten kan du sedan filtrera fram mer specifikt vad du
är ute efter. I exemplet nedan har vi filtrerat vidare med FUNKTION/UPPGIFT-LÖSA PROTEINER för att få fram lämpliga produkter. Du kan sedan
givetvis fortsätta filtreringen genom att välja alternativen som finns under
VÄLJ DITT OMRÅDE, VÄLJ VARUGRUPP eller VÄLJ VARUMÄRKE
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Highlights hemsidan

Filterfunktionen
När vi lanserade hemsidan valde vi att göra om produktsidan. Numera har våra produkter olika taggar. En TAGG fungerar som ett nyckelord. Varje produkt har flera olika
taggar. Med hjälp av taggarna kan du hitta produkter på flera olika sätt. Följande klassificering finns för taggarna:
OMRÅDE Inom vilket/vilka versamhetsområden en produkt kan användas eller vilket
koncept en produkt tillhör. Exempel: Bilvård proffs, Buss, Livsmedelsindustri, Miljösmart
val, verkstadsindustri
VARUGRUPP Vilken varu- eller produktgrupp en produkt tillhör. Är kopplat till Område.
Exempel på varugrupper är: produkter för invändig vård, desinfektion etc
PRODUKTKATEGORI Produkter av liknande karraktär; kemisk- funktions- eller annat.
Exempel: Alkalisk rengöring, Kallavfettning, Svampar, Hand & Hudkräm, Handdesinfektion.
FUNKTION Vad du kan använda en produkt till. Exempel på funktionstaggar är:
Avlägsna fläckar, Rengöra fälgar, Desinficera händer, Rengöra glas, Polera...
VARUMÄRKE Du får enkelt fram alla produkter som tillhör ett varumärke:
Autorange, Lahega, Liv, Prorange, Ratema, Washeye ...
Alla taggarna är sökbara (SÖK-rutan) – och går att hitta med den svarta filtreringsmenyn som finns på produktsidan.
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Highlights hemsidan

Filtrera din sökning
Med hjälp av taggsystemet och den svarta filtreringsmenyn kan du filtrera
fram produkter utifrån olika taggtyper.
Du kan leta efter produkter efter verksamhetsområde, varugrupp, produktkategori, funktion och varumärke.
Du kan även kombinera olika taggar i din sökning, för att smalna av ditt sökresultat.
Du kanske jobbar med bilvård och letar efter produkter för att avlägsna repor.
Då kan du kombinera område Bilvård proffs och funktionen avlägsna repor.
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Highlights hemsidan

Material att ladda ner
Mycket av det material vi skapar – skyltar, broschyrer, blad, artiklar m.m –
lägger vi upp på hemsidan.
Under fliken MEDIA hittar du allt material vi publicerat. Mycket av det
materialet kan du ladda ner – utan kostnad.
Nedladdingsbart material hittar du under DOWNLOADS.
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Highlights hemsidan

Ladda ner produktbilder
Du kan ladda ner våra produktbilder ifall du behöver dem för kampanjblad,
hemsidor eller sociala medier. Du hittar produktbilder på produktnivån – där
alla information finns om produkten.
För att få fram bild för rätt förpackningsstorlek klickar du först på raden för
förpackningsstorleken. Därefter på nedladdningspilen.
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Lahega Kemi AB
Makadamgatan 16
Box 13073, 250 13 Helsingborg
Telefon: 042-256700, Telefax: 042-256750
info@lahega.se, www.lahega.se
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LA-Guide webshop–Brosc-Sve–P1977–j5

Våra kunder är i huvudsak yrkesanvändare inom fordonssektorn,
livsmedelsindustrin, metallindustrin samt offentliga sektorn. De
produkter och tjänster vi levererar är oftast affärskritiska för våra
kunder. Endast genom att erbjuda produkter och tjänster med
hög kvalitet, kan vi vara framgångsrika. Hittills har vi lyckats mycket
väl. Vårt framgångsrecept är en blandning av lika delar entusiastiska
medarbetare, brett produkt-sortiment, koncepttänkande, kompetens
på alla nivåer, kvalitet och seriositet i allt vad vi gör, samt logistiskt
tänkande. Receptet – som vi påbörjade redan 1958 –
utvecklas kontinuerligt.

