Vefverslun í Orra

Vefverslun
Leiðbeiningar

Guðrúnartún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 1 af 12

Vefverslun í Orra
Október 2018

Efnisyfirlit

Vefverslun í Orra.......................................................................................................................................3
Að skrá sig inn í kerfið.......................................................................................................................... 3
Upphafssíða ..............................................................................................................................................4
Vöruleit .....................................................................................................................................................5
Leitarniðurstöður og vörur settar í körfu .................................................................................................6
Innkaupakarfa...........................................................................................................................................7
Skoða beiðnir sem hafa verið skráðar ................................................................................................... 10
Afrita gamla beiðni ................................................................................................................................ 11
Eftirlætislisti........................................................................................................................................... 12

Guðrúnartún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 2 af 12

Vefverslun í Orra

Vefverslun í Orra
Vefverslun er kerfishluti sem tilheyrir vörustýringu og er svokallaður sjálfsafgreiðslu kerfishluti þar
sem starfsmenn hafa aðgang að sínum verkefnum í vefviðmóti.
Í Vefverslun hafa notendur aðgang að vörulista sem inniheldur vörur sem lagerinn eða birginn hefur
upp á að bjóða. Hægt er að velja vörur af listanum til að panta, þær eru settar í innkaupakörfu og að
lokum er innkaupabeiðni skráð. Ef vörur eru ekki til á vörulista er hjá sumum stofnunum hægt að
virkja beiðnakerfi þar sem notandi skráir vörubeiðni utan vöruskrár með því að skrá inn vörulýsingu
og verð.
Innkaupabeiðnir fara síðan með venslum yfir í sölukerfið þar sem þær eru afgreiddar út af lager eða
frá birgja og að lokum afhentar.

Að skrá sig inn í kerfið
Notendur tengjast Orra með vafra yfir netið með því að fara inn á www.orri.is

Til að komast inn í vefverslunina er viðeigandi ábyrgðasvið valið.
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Upphafssíða
Kerfið fer með notandann fyrst á upphafssíðu vefverslunar. Hér neðar er tafla sem útskýrir
valmöguleikana á upphafssíðunni.

Útskýringar:
Hnappar/flipar/listi/
reitur
1.Versla
2. Beiðnir
3. Móttaka
4. Innkaupalisti
5. Leita
6. Verslanir
7. Beiðnir

Útskýring
Til að komast á upphafssíðu vefverslunar er smellt á hnappinn „Versla“.
Til að sjá lista yfir allar skráðar beiðnir notanda er smellt á hnappinn
„Beiðnir“.
Ef innkaupaferli innifelur móttökur á vörum er hægt að móttaka vörur og
skoða móttökur með því að smella á hnappinn „Móttaka“.
Ef notandi hefur búið til eftirlætislista er hægt að skoða hann með því að
ýta á þennan flipa.
Leitarreitur þar sem hægt er m.a. að leita eftir vörulýsingu, vörunúmeri
og birgja.
Ef smellt er á verslun er hægt að leita af vörum eða sjá lista yfir allar
vörur í henni með því að setja punkt „.“ í leitarreitinn og hefja leit.
Á upphafssíðunni sér notandi lista yfir nýjustu beiðnir sem hann hefur
skráð.

ATH í vefverslun er ekki hægt að nota Back hnappinn á netvafranum til að fara til baka í kerfinu. Nota
þarf það sem er í boði á síðu vefverslunar hverju sinni til að fara til baka.
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Vöruleit
Á upphafssíðunni er leitarreitur þar sem hægt er að setja inn texta og/eða tölustafi til að leita að
vörum í vöruskrá.

Til að fá upp allar vörur sem eru til er settur punktur „.“ eða „%“ í leitarreitinn og síðan smellt á
hnappinn „Hefja“ eða enter á lyklaborðinu.

Til að þrengja leitina er hægt að setja texta eða tölustafi í leitarreitinn og ýta á „Hefja“ eða enter.
Einnig er hægt að nota „%“ táknið sem óvissutákn með texta og tölustöfum t.d. á þennan hátt:

Dæmi
skyrta%
%skyrta

%skyrta%

Útskýring
Hér er leitað að öllu sem byrjar á orðinu
„skyrta“ því % er sett fyrir aftan orðið.
Hér er leitað að öllu sem endar á orðinu
„skyrta“ því % er sett fyrir framan
orðið.
Hér er leitað að öllu sem inniheldur
orðið skyrta því % er sett fyrir framan
og aftan orðið.

Það er hægt að leita í ákveðnum verslunum, annaðhvort með því að velja verslun úr lista
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eða smella á link verslunar

Leitarniðurstöður og vörur settar í körfu
Athugið að hægt er að vera með mismunandi sýn á vefverslunina. Til að breyta sýn er farið í Stillingar
(tannhjólið) og valið að smella á „Kostir“.

Undir „Viðskiptalausn“ vinstra megin í efnisyfirlitinu er valið „iProcurement kostir“. Uppsetning á
leitarniðurstöðum verslunar er tvenns konar. Töflu sniðmát er einfaldur listi en Almennt sniðmát
sýnir myndir ef þær eru til staðar. Vistað með því að smella á hnappinn „Nota“.

Þegar leitarniðurstöður liggja fyrir er hægt að velja vörur í körfu.
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Hægt er að haka við margar vörur vinstra megin og smella síðan á „Bæta við körfu“ eða smella á
hverja vörur fyrir sig hægra megin með því að smella á innkaupakörfu táknið. Við það fara vörurnar í
innkaupakörfu.

Innkaupakarfa
Innkaupakarfan er skoðuð með því að ýta á hnappinn „Skoða körfu og staðfesta“.

Notandi fer yfir innkaupakörfuna, setur inn eða breytir magni eða eyðir út línum með því að ýta á
táknið

Til að ljúka kaupum í vefverslun er smellt á hnappinn „Senda“.
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Nánar um innkaupakörfuna. Á meðfylgjandi mynd má sjá helstu upplýsingar og aðgerðir í
innkaupkörfunni. Nánar er fjallað um lið 4, 6 og 7 síðar í kaflanum.

Reitur/ hnappur
1.Lýsing beiðnar

Útskýring
Notandi setur nafnið sitt sem lýsingu á beiðninni.

2. Þörf eftir dagsetningu

Kerfið stingur upp á dagsetningu tveimur dögum fram í tímann.

3. Afhend.staðsetning
4. Sýna afhendingu og
reikningsfærslu
5. Halda áfram að versla
6. Breyta
7. Vista
8. Senda

Staðsetningin kemur sjálfkrafa og er sú sem er uppsett á starfsmanni.
Smellt á örina ef notandi þarf að breyta upplýsingum um beiðanda eða
skrá upplýsingar um verkbókhald.
Til að fara úr innkaupakörfunni og aftur í vefverslun.
Til að gera breytingar á beiðninni.
Hægt er að vista beiðni til að ljúka síðar.
Ljúka kaupum í vefverslun og senda beiðnina í samþykktarferli.

Liður 4. Sýna afhendingu og reikningsfærslu. Þegar smellt á örina sjást nánari upplýsingar m.a. um
beiðanda og verkbókhald.
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Liður 6. Breyta beiðni. Með því að smella á þennan hnapp er hægt að skoða mun ítarlegri upplýsingar
um vörur í innkaupakörfunni. Þarna sést samþykktarferli körfunni, athugasemdir og viðhengi og
hvort einhverjar vörur eru í biðpöntun (þar sem það á við).

Ef smellt er á örina fyrir framan vörulýsing er hægt að sá enn nánari upplýsingar um viðkomandi
vörulínu. Þar sjást m.a. upplýsingar um birgja og kostnaðarreikning.

Liður 7. Þegar valið er að vista beiðni er hægt að stofna nýja körfu og vinna með hana. Sú sem var
vistuð bíður þá sem ólokin beiðni og er hægt að nálgast undir Beiðnir. Til að ljúka slíkri beiðni er hún
valið og smellt á „Ljúka“. Þá opnast skjámynd þar sem gefst kostur á að Senda beiðni.

Guðrúnartún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 9 af 12

Vefverslun í Orra

Skoða beiðnir sem hafa verið skráðar
Á upphafssíðu Vefverslunar er listi yfir þær beiðnir sem notandi skráði síðast. Hægt er að opna beiðni
t.d. með því að smella á númerið hennar.

Til að fá lista yfir allar beiðnir sem notandi hefur skráð þarf hann að smella á „Beiðnir“

Ef listinn er langur er hægt að auðvelda sér leit með því að smella á hnappinn „Leita“ og fylla þar út í
„Beiðnileit“
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Afrita gamla beiðni
Hægt er að afrita gamlar innkaupabeiðnir á tvennan hátt. Ef beiðni er á listanum á upphafssíðunni er
hægt að ýta á táknið
við þá beiði sem á að afrita. Við það fara vörur í þeirri beiðni í
innkaupakörfuna.

Einnig er hægt að smella á flipann „Beiðnir“, velja beiðni sem á að afrita með því að haka við hana og
smella á hnappinn „Afrita yfir í körfu“. Athugið að það er misjafnt á milli stofnana hvort síðari leiðin
er í boði.
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Eftirlætislisti
Notendur geta búið til sinn eigin lista yfir vörur sem þeir nota mest.
Í leitarniðurstöðum í vefverslun er hægt að velja vörur, sem notandi vill setja í listann sinn, með því
að haka við viðkomandi vöru(r) og smella á hnappinn „Bæta við vörulistann minn“.

Við það fara vörurnar í vörulista notandans og hægt er að skoða hann með því að smella á linkinn
„Innkaupalisti“

Hægt er að setja vörur í körfu af þessum lista til að skrá innkaupabeiðni. Einnig er hægt að velja um
að bæta öllum innkaupalistanum í körfu með einum smelli. Ef notandi notar takmarkað úrval af
vörum getur það verið til mikillar þægindarauka að velja þær vörur í sérsniðinn innkaupalista.

Guðrúnartún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 12 af 12

