
Webhandelspresentation





Inloggningssida

Tips!

Kontakta oss för en personlig demonstration av 
tjänsten så kan vi visa och berätta exakt vilka 
fördelar det skulle ge er verksamhet.

För att komma igång behöver användaren identifiera sig.
Det sker med hjälp av användarens e-postadress och 
lösenord.

Det går också att skapa en direktlänk till en kategori (tex 
visikort) från ert intranät där användaren kommer direkt till 
mallen, gör sitt original och godkänner sitt korrektur. Först 
därefter identifierar användaren sig när man har kommit 
till kassan.

Vi skapar en kundspecifik sida till varje kund, det gör att 
ni bara ser dom produkter som är aktuella för Er. 

Tillhör ni en koncern? Vi skapar en sida till varje bolag och 
knyter samman dom till en grupp. Det gör att användarna 
kan sköta beställningarna till flera bolag med endast en 
inloggning. Vilka inom koncernen som har befogenhet att 
beställa åt alla bolagen styrs via rättigheter kopplade till 
användarkontot.





Detta är en översiktssida*, till vänster finns produkt-
utbudet. Produkterna läggs i produktgrupper i enlighet 
med Era önskemål.

Överst till vänster ser man kundvagnen.

Till höger finns det utrymme för ytterligare profilering som 
här i exemplet, företagsspecifik slogan. Utrymmet kan 
också användas till information riktat till beställarna.

För att starta sin beställning klickar man på den produkt 
man vill beställa.

*Provtrycket är vår demosida där kundnamnet är 
”Provtrycket AB”

Startsida

Tips!

Vad väger trycksaken, vilket format och fönster har 
kuvertet? Är det frågor som du funderar över så 
finns hjälpen på lidbergs.se, klicka på ”kundnytta”.





Här har vi klickat in oss till ”kuvert”, här ser man vilka 
kuvert som ligger upplagda i systemet.

Man ser förutbestämda upplagor/stafflingar med 
respektive pris, beskrivning samt leveranstid. 

Om artikeln finns i lager, så ser man även lagersaldo.

Man väljer det antal man önskar beställa och klickar på 
”köp” för att lägga till i kundvagnen.

Statisk mall - kuvert

Tips!

profilprodukter? Vi beställer dem hos er befintliga 
leverantör eller lagerför dem åt er för enklare hantering 
tillsammans med era trycksaker. 





Dynamisk mall - visitkort

Rolig fakta!

i medeltal skrattar en vuxen 15 gånger om dagen. 
en bebis skrattar 400 gånger om dagen!

Steg 1

Visitkort är en dynamisk mall, vilket innebär att man kan 
redigera direkt i systemet. Ett korrektur visas som pdf 
direkt i webläsaren. Mallen blir efter godkännande en 
högupplöst pdf-fil vilken vi använder vid tryckningen, 
inga förändringar sker i originalet efter att beställningen 
genomförts. 

Man ser förutbestämda upplagor/stafflingar med res-
pektive pris, samt leveranstid. Består era visitkort av en 
stomme så ser ni det aktuella lagersaldot.

För att påbörja redigeringen väljer man det antal man öns-
kar beställa och klickar på ”köp” för att börja redigeringen.
 





Dynamisk mall - visitkort

Formgivning

Vi hjälper dig att producera broschyrer, tidningar, 
blanketter, årsredovisningar, förpackningar, butiks-
material, kuvert m.m. till ditt förfogande står ett 
magnifikt gäng medarbetare med enheter för repro, 
retusch, originalproduktion, digitaltryck, arkoffset, 
rulloffset, lager och distribution!

Steg 2

Här lägger man in den information som är redigerbar 
på kortet.

Vilka fält som är redigerbara är förutbestämt i systemet. 
Tillsammans med kunden bestäms vilka som ska vara 
dynamiska respektive statiska.

I vårt exempel till vänster så är det namn, titel, mobilnum-
mer, direktnummer samt e-post som går att redigera. 
Övriga fälten är statiska och kan därför inte ändras.

När man är klar, så klickar man på ”fortsätt”





Steg 3

Här genereras ett lågupplöst 
pdf-korrektur på skärmen för godkännande.
 
Om man är nöjd med korrekturet, så klickar man på 
”lägg i kundvagn”, om inte så klickar man på ”tillbaka”.

 

Dynamisk mall - visitkort

Ordspråk

”Kaffe ska vara svart som djävulen, het som 
helvetet, ren som en ängel, söt som kärleken”. 
talleyrand – fransk diplomat





Steg 4

Kundvagnen, här samlas dina valda artiklar. Är man klar 
med sina beställningar så klickar man på ”till kassan”. Vill 
man beställa fler produkter så klickar man på ”fortsätt 
handla”.

I detta moment kan man även radera poster som man 
inte önskar, eller avbryta köpet helt och hållet.

Kundvagn

TIPS!

Variabeldata - Vi kan skapa personifierade utskick 
med olika bilder, texter, bakgrunder etc till varje 
mottagare. Kontakta oss för mer information.





Här kommer information om vem som är mottagare 
samt leveransadress.

Fakturaadressen är i detta fall redan inlagt i kunduppgif-
terna. 

Man kan även lägga upp flera faktura- och leveransmot-
tagare så att man i detta steg väljer vart fakturan och 
leveransen skickas.

När man är klar klickar man på fortsätt.

Mottagarinformation

Miljöarbete

Vi är ett  av sveriges  203* 
svanenmärkta tryckerier!

*Källa: nordisk Miljömärkning 27-04-2010





Nu har vi nått sista sidan i beställningen som är en över-
sikt på hela beställningen.

Man kan se faktura- och leveransadress, samt vad man 
beställt för artiklar.

Om man är nöjd, så klickar man på ”skicka” och beställ-
ningen finns nu i vårt system, redo att produceras.

När beställningen har bekräftats skickas ett e-mail till 
beställaren vilket bekräftar att vi har mottagit uppdraget.

Översikt - beställning

Massmedias fader

Johannes Gutenberg valdes 1999 till ”Årtusendets 
man”.  han är uppfinnaren till boktryck med lösa 
typer och är därmed massmedias fader.



www.lidbergs.se


