Kom i gang med
Staples Netshop
Din guide til en enkel netthandel

Se hele vårt sortiment på StaplesNetshop.no

Velkommen til vår internettbutikk
www.StaplesNetshop.no
For å effektivisere dine innkjøp legger vi stor vekt på å tilby
smarte løsninger innen logistikk, IT og kommunikasjon, i
kombinasjon med et bredt og dypt varesortiment.
Siden vi lanserte vår første internettbutikk i 1988 har vi
hatt stor framgang og kontinuerlig videreutviklet våre
e-handelsløsninger. Dette har ledet til at svært mange
av våre kunder i dag velger å håndtere sine innkjøp via
nettbutikken.

I denne folderen beskriver vi de vanligste funksjonene
i Staples Netshop. Vil du vite mer om mulighetene er
du velkommen til å kontakte vårt Kundesenter på
telefon 02272 eller via kundesenter-området i vår
nettbutikk.
Velkommen til Staples Netshop!

Vårt mål er å sørge for at du får
gjennomført dine innkjøp så
raskt og enkelt som mulig.
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Registrering
Her ser du hvordan du som ny kunde registrerer deg som bruker i Staples Netshop. All informasjon du gir til oss er konfidensiell.
Om du behøver hjelp med registrering eller er usikker kan du alltid kontakte vårt Kundesenter på telefon 02272 eller via et
skjema under knappen ”Kundesenter” på vår webside.

1

Start din nettleser og skriv inn
www.staplesnetshop.no i adressefeltet.
Om det ikke fungerer, kontroller at du har skrevet adressen
korrekt og at din datamaskin er koblet til internett.
Klikk på ”Logg inn”, deretter på "Ny kunde?"
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Om du allerede er kunde hos oss, men mangler brukernavn og
passord, oppgir du ditt kunde- og organisasjonsnummer, klikk
så på knappen ”Fortsett.” Skriv inn ønsket brukernavn og passord,
samt personlig informasjon og innstillinger, og du får innen
kort tid en mail med dine innloggingsdata. Du kan også ta kontakt
med vårt Kundesenter på 02272 for å få oppgitt passord.
Klikk på knappen "Fortsett" under ”B. Ny kunde” om du ikke
allerede er kunde i dag.
Om ditt organisasjonsnummer ikke er registrert i vårt system, ta
kontakt med vårt Kundesenter.
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Fyll inn alle feltene i skjemaet. Alle felt markert med * må
fylles inn for at registreringen skal kunne gjennomføres.

Klikk på knappen ”Send” når du har fylt inn feltene.
Informasjonen sendes til oss og du får innen kort tid en
e-post med ditt kundenummer og kan påbegynne din
bestilling.
Om det brukernavnet du har skrevet inn er opptatt, får
du beskjed om dette. Prøv da igjen med et annet
brukernavn.
Om ditt organisasjonsnummer allerede finnes i vårt
system vil du få en beskjed om dette. Kontakt da vårt
Kundesenter på 02272.

Velkommen!
Du er nå registrert som kunde og bruker av Staples
Netshop og du kan begynne å handle hos oss.
Lagre ditt brukernavn og passord på en sikker måte.
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Innlogging
Om du allerede har brukernavn og passord viser vi deg her hvordan innloggingen til Staples Netshop fungerer.

1

Start din nettleser og skriv inn www.staplesnetshop.no
i adresselinjen.

2

Skriv inn ditt brukernavn og passord og klikk på ”Logg inn”.
Bruk kun små bokstaver på brukernavn og passord.
Har du glemt ditt passord? Klikk på ”Har du glemt brukernavn
og/eller passord?” så får du det sendt til den e-postadressen
du oppga ved registrering.
Om du har problemer med innloggingen, kontakt vårt
kundesenter på 02272.

3

Du er nå innlogget og kan begynne din bestilling.
Ditt navn og kundenummer vises her.
Mer informasjon om hvordan du bestiller finner du på de
påfølgende sidene.

Vi hjelper deg med å komme i gang...
Vårt kundesenter består av høyt kvalifiserte kundekonsulenter som er klare for å hjelpe deg.
Har du spørsmål angående Staples Netshop eller våre andre e-handelskonsepter så ring gjerne!
Alle våre konsulenter kan raskt hjelpe deg gjennom oppstart og funksjoner..
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Katalogen online
I katalog kan du når som helst se Staples Netshops sortiment via våre produktgrupper.
Du kan søke etter varer med fritekst eller bla gjennom våre varegrupper.

1

Om du klikker på en produktgruppe kan du senere
velge mellom forskjellige undergrupper.
(Våre produktgrupper vil du alltid kunne se i menyen
til venstre).
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Du kan navigere deg frem til ønsket varegruppe ved å klikke
på de ulike undergruppene.
I menyen vises varekategorier innen den undergruppen du har
valgt. Når du har kommet til undergruppens siste nivå vises
varene. Er det mange varer i den kategorien kommer varene
over flere sider.
Om du vet hvilken vare du skal ha kan du bruke søkefunksjonen
som beskrives på neste side.
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Når du har funnet din ønskede vare, velger du antall og klikker på
knappen ”Legg i handlekurv”. Varen legges da til i handlekurven.

Du kan også legge til varer i innkjøpslister. Les mer om dette
på side 7 og 8.
Du må være logget inn for å se dine priser og kampanjetilbud.
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Søkefunksjoner – hvordan man finner en vare.
I Staples Netshop finnes flere ulike måter å søke etter en ønsket vare. Her viser vi hvor enkelt det er.

1

Du kan søke på artikkelnummer, varenavn, varetekst,
varegruppe eller fritekst.
Skriv i søkefeltet og klikk så på knappen ”Søk.”

2

Ditt søkeresultat vises i to ulike lister. Den første listen viser
varegrupper, mens den andre listen viser varene som har de
kriteriene du søkte etter. Klikk på den varen eller varegruppen
du ønsker ytterligere informasjon om.

Du kan se søkeresultatene i ulike varegrupper.
Listen viser maks 12 varer per side. Om det er flere, klikk
på ”Neste side” for å få de neste 12 osv.

3

Når du har klikket deg inn på ønsket vare ser du informasjon
om varen du har valgt, som avtalepris og lagerstatus.
Velg antall og klikk på ”Legg i handlekurv” for å bestille varen.
Under "Produktinformasjon" finner du informasjon om varens
egenskaper.
Under "Teknisk data" finner du vekt, volum, EAN-kode,
produsentnummer og leverandørnummer.
Under ”Tilleggsopplysninger” finner du, på visse varer,
produktblad i pdf-format, sikkerhetsdatablad eller
instruksjonsvideo av varen.

Under ”Relaterte produkter” vises varer som hører sammen
med den varen du har valgt eller varer i samme kategori.
Klikk på ”Legg i handlekurven”, så legges også disse varene
til i handlekurven.
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Innkjøpslister
Innkjøpere i dag tar ofte hånd om flere innkjøpsområder. Staples Netshop kan tilby ”Innkjøpslister” der lister over produkter kan lagres.
Varene kan legges i innkjøpslisten via handlekurven, varebildet eller det kan importeres fra filer som for eksempel Excel. Nedenfor finner
du instrukser på hvordan lage en innkjøpsliste og hvordan bruke den.

1

Lage ny innkjøpsliste.
Klikk på ”Innkjøpslister” under Hurtiglinker.
Klikk på det grønne plusstegnet "Ny liste".
Skriv inn navnet på listen du ønsker å lage.
Klikk på grønn knapp ”Lagre”.

2

Åpne en eksisternede innkjøpsliste.

Klikk på ”Innkjøpslister” for å få tilgang til innkjøpslisten.
Klikk på ønsket liste for å åpne den.

3

Legg til varer i innkjøpsliste.
I innkjøpslisten din kan du legge inn varer ved å skrive
artikkelnummeret i kolonnen ”Varenummer” og trykke [Enter].
For å legge til en kommentar, klikk på ”Kommentar”.
Les mer om dette på side 8.
Hver gang du åpner denne listen vil varene du har lagt til
vises her.
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Innkjøpslister

1

Bestill med innkjøpslister.

Klikk på ”Innkjøpslister” for å få tilgang til innkjøpslisten.
Klikk på ønsket liste for å åpne den.

2
Velg vare ved å klikke på ruten til venstre.
Velg pakningsenhet og det antall du ønsker å bestille.
Klikk på ”Oppdater innkjøpsliste” for å se
produktspesifikasjon, sum og antall.

3

Når du har markert de varene du ønsker å bestille, klikker du
på ”Kopier til handlekurv.”
På følgende side kan du velge om du vil gå tilbake og hente
varer fra en ny liste eller gå til handlekurven.

Sorter din innkjøpsliste ved å klikke på kolonnenavnene.
Klikk på ”Kommentar” for å legge inn personlige kommentarer
(kommentarene kommer med når du legger varen i handlekurven).
For å sende din bestilling, gå til handlekurven og følg
instruksene på side 9.
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Handlekurven
Handlekurven er den sentrale funksjonen i Staples Netshop. Fra denne kan du hente all informasjon.
Endring av din bestilling er mulig fram til bestillingen skrives ut på lageret vårt.

1

Klikk på ”Vis hele handlekurven” for å åpne
handlekurven.
Her kan du legge til varer med varenummer.
Klikk på ”Legg til ny vare” og skriv inn
varenummer og antall.

2

Varene lagres i handlekurven til du sender ordren.
Du kan fortløpende legge til varer, inntil du har sendt
ordren.
Varer som ligger i handlekurven ved utlogging blir lagret til
neste gang du logger deg inn.
Når du er ferdig med ordren, klikk på ”neste” for å komme
til kassen.
Du ser totalsummen på ordren her.
Her kan du se totalbeløp per ordrelinje, om varen er på
lager og antall i forpakning.
Her kan du legge inn kommentar på ordrelinjen, denne
følger med på pakkseddel, ordrebekreftelse og faktura.

StaplesNetshop.no
Åpent når du har tid
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Sende bestilling
Først når du har gjennomført rutinen for bestilling, sendes din ordre til Staples.

1

Når du har lagt inn alle dine ønskede varer i handlekurven, klikk på
”Gå til kassen” for å ferdigstille og sende din bestilling.

Om du vil se en mer detaljert handlekurv med flere funksjoner,
klikk på ”Vis hele handlekurven”.
Varene lagres i handlekurven til du sender ordren. Du kan løpende
legge til varer her, helt til du har sendt bestillingen.
Varer som ligger i handlekurven ved utlogging vil ligge der også
neste gang du logger inn på Staples Netshop.

2

Kontroller leveringsadresse og fakturamottaker.
Skriv inn ditt navn/kundereferanse og hva du ønsker at dine
varer skal merkes med.
Klikk deretter på ”Neste steg.”
Her kan du også skrive inn ønsket leveringsdag.
EE-postadressen som ligger i feltet ”E-post for ordrebekreftelse”
viser hvor vi sender din ordrebekreftelse. For permanent
endring av denne, gå til ”Innstillinger” under ”Min konto” på
toppen av siden.
Om du vil tilbake på forrige side, klikk på lenken ”Tilbake".

3

Kontroller din bestilling og klikk på ”Send bestilling”.
Først når du klikker på ”Send bestilling”, registreres
din ordre hos Staples.
Du får nå en ordrebekreftelse. Ønsker du å korrigere
orderen, finner du den i ”ordreoversikt”. Se side 11.
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Ordreoversikt
For at du skal kunne ha oversikt over din ordreflyt, tilbyr vi deg hele din bestillingshistorikk på en side.
Denne finner du på ”Ordreoversikt” under ”Ordrebehandling” på toppen av siden.

1
Du kommer til ordreoversikten via menyen.

Her kan du ved hjelp av ulike søkeverktøy finne tidligere
bestillinger.
Klikk på en tidligere ordre for ytterligere informasjon.
Åpningsbildet viser kun ordre som ikke er effektuerte.

2
Klikk her for å korrigere / endre din bestilling.
Klikk her for å slette din bestilling.
For å gjøre endringer i en bestilling må den legges i
handlekurven. Så lenge du arbeider med en
bestilling vises den som en handlekurv.
Bestillingen kan endres helt fram til den stenges.
Bestillingen stenges når vi skal plukke varene på
vårt lager. Kontakt vårt Kundesenter for mer
informasjon om plukkestatus for din bestilling.

StatistikN
Staples Netshop tilbyr online statistikk med perioder i opp til 14 måneders intervaller.
Statistikken gir deg artikkelnummer, produktbeskrivelse, antal bestilte varer, samt sum.

1

Klikk på ”Statistikk” under ”Min konto” på menylinjen for å
få tilgang til Online Statistikk.
Om du har tilgang til flere kundenummer, angi hvilket
kundenummer du vil benytte.
Angi ønsket tidsintervall og/eller varenummer.
Angi hvordan statistikken skal sorteres.
Klikk på ”Vis statistikk”, alternativt ”Skriv ut statistikk.”

Lar du varenummerfeltene være tomme vil alle innkjøp du
har gjort under den valgte tidsperioden vises.
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På staplesnetshop.no velger du enkelt mellom
hovedsortimentet i Staples katalog, eller du kan velge vår
Miljøkatalog der du finner alle våre miljøvennlige varer.

Elektronisk handel
Staples har arbeidet med elektronisk handel siden midten av 80-tallet. I dag har vi et
globalt samarbeid innen konsernet. Vi har en egen avdeling i Oslo med spesialkompetanse
innen utvikling, administrasjon og support på elektronisk handel. Vi arbeider for å kunne tilby
ulike typer elektroniske løsninger, som skal passe de fleste bedrifter og organisasjoner, alt for å
gjøre innkjøpsprosessen enklere og mer effektiv.
Vi tilbyr følgende løsninger for elektronisk handel:
Internettbutikk – Staples Netshop, vi er inne på vår fjerde generasjons
internettbutikk og har med dette systemet skapt en rask, brukervennlig
og dermed kostnadseffektiv bestillingsløsning. Internettbutikken gir ikke
bare et enkelt brukergrensesnitt, men også smarte funksjoner som gjør
det enklere å søke og finne produkter, detaljert produktinformasjon og
bilder, samt en god oversikt over bestillingsprosessen.
Noen av fordelene ved å bestille via vår internettbutikk:
• Enkelt brukergrensesnitt
• Alltid åpent
• Kundeunike priser
• Aktuell produkt og prisinformasjon
• Smarte søkefunksjoner
• Innkjøpslister
• Statistikk
• Lagerstatus

Integrert løsning (EDI/XML) – vi kan automatisk utveksle
bestillinger, faktura m.m. mellom din bedrifts og vårt eget
forretningssystem via vårt eget applikasjonsgrensesnitt.
Vi arbeider etter standarden SFTI (Single Face to Industry)
og kan håndtere de vanligste forretningstransaksjoner.
Markedsplasser / Portaler – vi tilbyr hele vårt sortiment i
tilpasset format for utvikling av elektroniske kataloger. Vi kan
i dag integrere raskt med de flest forekommende løsningene
på markedet.
Du er velkommen til å kontakte vårt kundesenter for
mer nformasjon om våre muligheter.

STAPLES NORWAY AS
e-post: kundesenter@staples-solutions.com
Tlf: 02272

Se hele vårt sortiment på Staplesnetshop.no

