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MANUAL WEBSHOP v20181105 

 

1. Logga in 

Du loggar in genom att ange din e-mailadress och ditt lösenord (samma lösenord som används till 
gamla webbshopen om du inte ändrat de senaste 3 månaderna) 

OBS, ditt användarnamn = din e-mailadress måste vara den senast registrerade hos Wiges och skall 
skrivas med små bokstäver. 

Kommer du inte ihåg ditt lösenord så klicka på ”GLÖMT LÖSENORD” och du får en länk för 
återställning via e-mail. 
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Om du är kund men aldrig har handlat hos Wiges via webshop så fyll istället i formuläret för ”BEGÄR 
KONTO”. Vi kommer att granska din begäran och knyta din användare till rätt kundnummer. Sedan får 
du ett temporärt lösenord av oss på mailen. 
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2. Hitta artiklar 

Hitta artiklar genom att bläddra i artikelträdet till vänster eller sök på artikelnummer eller namn. Under 
mina favoriter hittar du artiklar som du köper ofta. 

Kampanjprodukter är produkter på rea eller specialerbjudande och om du markerar detta val ser du 
endast dessa produkter. Återställ genom att klicka på ”Alla produkter”.  
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Artikelns pris och beskriving får du fram om du klickar på produkten. Här ser du också hur produkten är 
packad och antal för minsta köp. 

OBS, under bilder kan du ladda ned högupplösta bilder för användning i tryck eller på nätet. Här finns 
också modellbilder från vår katalog döpta med namnet ”XX stylephoto XX” 
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3. Beställa 

Klicka på order och du får fram ordermatrisen. Här fyller du i antal och storlek.  Tillgänglighet visas som 
en färg. Grönt i lager, rött ej tillgänglig (slut, kommer inte igen) , gult slut för tillfället med datum för åter i 
lager. Fyll i antal och klicka på OK. 
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När du handlat klart, klicka på varukorgen. Här ser du en sammanställning av din order samt ordervärde 
och eventuell rabatt.  

 

Nu kan du välja att spara varukorgen innan du skickar in ordern. Du kanske vill komplettera den senare 
eller helt enkelt spara en varukorg med artiklar du beställer ofta. 
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När du är klar med din order klickar du på ”KASSA”. I kassan kan du ändra leveranstiden på hela ordern 
om du vill ha den levererad vid ett senare datum. Du kan också välja vilka som skall få orderbekräftelse 
samt märka ordern i fältet referensnummer. 

 

Om du beställt en vara som inte finns i lager just nu så får du välja mellan tre alternativ. Minska antal, 
flytta fram leveransdatum till närmsta möjliga leveransdatum eller ta bort produkten. Om endast en del 
av antalet kan levereras och produkten är utgående, så får du inte möjlighet till alternativet flytta fram 
leveransdatum.  
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Skulle du i det sista steget behöva ändra din order. Tryck då på avbryt och gå tillbaks till varukorgen 
eller produkterna för att lägga till eller ta bort artiklar. 


