Kom godt i gang med DanaShop
Tillykke med jeres nye webshop
I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres
behov. DanaWeb har opsat alle shoppens indstillinger og lavet designet efter aftale med jer, og det er nu
op til jer at fylde den med produkter og dermed skabe salg!

Sådan logger du ind i webshoppen
Du får udleveret en midlertidig adresse af DanaWeb, som du kan bruge til at tilgå webshoppen med. For at
komme ind og administrere jeres webshop, skal du efter den midlertidige adresse skrive: /dwadmin
Eksempel: webshop.ps1.danaweb.dk/dwadmin
Du har også modtaget en e-mail-adresse og et kodeord, som du skal bruge til at komme ind i webshoppen
med. Indtast e-mail-adresse og adgangskode i felterne og tryk på Log ind.

Dit første login
Første gang du logger ind i shoppen, kan det måske virke lidt uoverskueligt, da der pludselig er mange
menupunkter, der skal tages stilling til, men det er faktisk delt op i overskuelige sektioner, og det er netop
det, denne guide skal hjælpe dig med at lære.

Hvis vi starter fra toppen, så ser du tre små ikoner: Seneste ordre, Seneste kunde og Seneste beskeder.
Disse tre ikoner fungerer lidt, som du måske kender det fra facebook. Når der f.eks. kommer en ny ordre,
vil der komme et lille rødt tal ved siden af ikonet.

Til højre for de tre ikoner finder du søgefeltet, som du kan bruge til at søge overalt i administrationen.
Leder du f.eks. efter fragt, så skriv blot fragt i søgefeltet og tryk på den blå knap. Derefter kommer
systemet med en liste over alle steder, hvor fragt fremgår.
Helt ovre til højre finder du en rul-ned-menu, som giver dig adgang til de mest brugte funktioner på
shoppen. Her kan du hurtigt komme til Ny kategori, Nyt produkt eller ud på selve webshoppen.
Du finder også et link til Dine Indstillinger, Log af og Se butikken, som igen linker til selve webshoppen.

Da du garanteret har fået en autogenereret kode af DanaWeb, som du ikke har en jordisk chance for at
huske uden at skrive den ned, så kan du allerede nu gå ind og ændre din kode. Tryk på Mine indstillinger,
find feltet Adgangskode, skriv en ny kode og tryk på Gem oppe i højre hjørne.

Hovedmenuen
Hovedmenuen er den mest centrale del af webshoppen. Det er ved hjælp af denne, du kan navigere rundt i
administrationen, og når du kender denne godt, kan du langt nemmere regne ud, hvor en bestemt funktion
befinder sig.













Katalog. Dette er hjertet af din webshop. Her kan du tilføje produkter, varianter, kategorier
og meget mere.
Ordrer. Så snart dine kunder begynder at købe produkter på din shop, vil deres ordrer
kommer ind her. Det er også her, du returnerer varer, laver følgeseddel, faktura, kreditnota
m.m.
Kunder. Her kan du tilgå al information om dine kunder, ændre deres oplysninger, lave
grupper, hvor du kan angive særlige rabatter, styre kundehenvendelser samt se, hvad dine
kunder har lagt i indkøbskurven.
Prisregler. En meget specifik menu med mulighed for nemt at oprette rabatkoder og lave
prisregler ved hjælp af et sæt regler.
Forsendelse. Alt der har med forsendelse og fragtpriser at gøre.
Lokalisering. Hjælper dig med at give din webshop lokale værdier såsom sprog, valuta,
enheder, moms og geografiske ændringer til din fragt (verdensdele, lande, stater).
Moduler. DanaWeb har udstyret shoppen med en række moduler. Hvert modul har hver sit
formål. Det er blandt andet herfra, du sender nyhedsbreve og ændrer topmenuen.
Præferencer. DanaShop har mange indstillingsmuligheder. Under præferencer har du
blandt andet mulighed for at ændre indstillinger for ordrer, varer, kunder m.m.
Statistik. Giver dig adgang til alverdens statistik med fokus på jeres produkter. Du kan se
statistik for bedste kategorier, bedste kunder, bedste produkter, besøgende online m.m.

Nu hvor du har styr på hovedmenuen, så lad os gå direkte til det mest interessante. Oprettelse af jeres
produkter!

Overvejelser før oprettelse af produkt
Inden du opretter dine produkter, er der nogle vigtige spørgsmål, du bør stille dig selv. Lad os sige, at du
sælger tøj, og til hvert produkt har du en række farver og størrelser, man kan vælge imellem. Vil du give
brugeren mulighed for at vælge farve og størrelse på et enkelt produkt via et rullegardin, eller vil du oprette
et separat produkt til hver farvekombination?
1) Hvis du vælger muligheden med farver og størrelser på et enkelt produkt, så har du sparet dig selv
for en masse tid, ligesom det giver et bedre overblik for dine kunder over, hvilke størrelser og
farver du tilbyder.
2) Vælger du at oprette dine kombinationer som separate produkter til hver kombination, så er det
mere tidskrævende (du kan dog benytte ”dupliker eksisterende produkt”-funktionen for at speede
processen op), men til gengæld giver det bedre søgemaskineoptimering, da Google i så fald vil
indeksere hver eneste kombination.
Denne guide tager udgangspunkt i muligheden for oprettelse af et produkt med forskellige kombinationer
på selve produktet – mulighed 1 ovenfor.

Oprettelse af varianter og værdier
Før du begynder at oprette produkter, er det en god ide at oprette de varianter og værdier, som dine
produkter skal indeholde. Når disse er oprettet på forhånd, kan du ved oprettelse af et nyt produkt blot
krydse de varianter og værdier af, som du har til det pågældende produkt.
Du starter ved at trykke på Katalog i hovedmenuen og vælge Varianter og værdier.

Her kan du se en liste over de varianter, der allerede er oprettet i systemet. Hver variant har x-antal
værdier tilknyttet, som kan ses ved at trykke på det lille sorte kryds til højre for hver variant.

Hvis du f.eks. vil oprette en kombination/variant til dine produkter, som hedder ”størrelse”, så tjek lige, om
DanaWeb allerede har oprettet varianten for dig.
Vi plejer at oprette en variant, der hedder ”Størrelse-rul-ned-liste”. Hvis den allerede er oprettet, og du
gerne vil tilføje flere værdier til den, så kan du trykke på Tilføj ny værdi oppe i højre hjørne.
Nu kan du tilføje en ny værdi (i dette tilfælde en størrelse) til varianten. Vælg først den variantgruppe, du vil
tilføje til, og udfyld derefter en ny værdi i feltet nedenfor. Dine valgmuligheder kan ændre sig alt efter,
hvilken variantgruppe du har valgt.

Tryk på Gem, hvis du vil gemme, eller tryk på Gem og tilføj en anden værdi, hvis du vil tilføje flere. Når du
har oprettet dine varianter og værdier (f.eks. farver, størrelser osv.), kan du oprette dit første produkt.

Oprettelse af produkt
Tryk på Katalog i hovedmenuen, vælg Varer og tryk på Tilføj ny oppe i højre hjørne. Nu er du inde på siden,
hvor man opretter nye produkter. I venstre side ser du en menu med alle de muligheder, du har for at
tilknytte dit produkt, men vi kommer kun til at gennemgå de mest nødvendige og basale funktioner her.
Først skal du give dit produkt et fængende navn. Dette navn vil blive vist som overskrift på produktsiden og
vil også fremstå i søgemaskiner, så vælg et specifikt navn, der beskriver produktet bedst muligt.
Eksempel: ”Björn Borg Sport Neo T-shirt”.
Læg mærke til, at der til højre for nogle af felterne bliver vist et lille flag (se billedet nedenfor). Hvis jeres
webshop har flere sprog, skal du blot trykke på flaget og vælge det sprog, som du også vil beskrive
produktet på.
I højre side har du mulighed for at sætte produktets status (aktiveret eller deaktiveret). Nedenfor kan du
give produktet en kort indledende beskrivelse, og længere nede kan du lave en uddybende beskrivelse.
Tryk på Gem og bliv oppe i højre hjørne, når du er færdig her.

Billede til ovenstående beskrivelse:

Priser på produktet
Tryk på menupunktet Priser i oversigten til venstre. Det er nu tid til at tilføje en pris på produktet. Der er
mange måder, du kan indtaste din pris på, alt efter hvilket format du har prisen i. I vores tilfælde indtaster
vi blot prisen i feltet Detailpris med moms.

Når du har indtastet prisen, skal du trykke på Relationer i oversigten til venstre.

Relationer
Relationer er her, du bestemmer, hvor på hjemmesiden produktet skal vises, og hvilke kategorier det skal
være tilknyttet. Du skal blot sætte et flueben ved de kategorier, produktet skal vises ved, eller trykke på
Opret ny kategori, hvis du har brug for en ekstra.

Tilknytning af varianter til produktet
Nu skal vi tilføje de varianter og værdier til produktet, som vi oprettede tidligere. Tryk på Varianter i
oversigten til venstre. Hvis dette produkt blot skal indeholde en enkelt variant, så tryk på Ny kombination.
Skal produktet have flere varianter/kombinationer (f.eks. farver og størrelser) tilknyttet, så tryk på
Vare-variant-generator. Ved tryk på Vare-variant-generator kommer du ind på en side, der ligner denne:

I venstre side ser du en oversigt over de varianter og værdier, vi oprettede tidligere. Du skal nu blot trykke
på de varianter, som dette produkt passer til. Hvis du vil vælge flere, skal du holde Ctrl nede på dit tastatur,
samtidig med at du venstreklikker med musen.
Når du har valgt de varianter, der skal bruges, skal du trykke på knappen Tilføj i bunden til venstre.

Nu kommer der en oversigt op, som viser de varianter, du er ved at oprette. Du kan her justere, hvis de
forskellige varianter har indvirkning på prisen.
Nedenunder finder du et felt, der hedder Standard antal. Her kan du udfylde, hvor mange varianter I har på
lager. Tryk på Generer disse kombinationer, når alt er, som det skal være (ovenstående billede).

Tilføj et billede til produktet
Nu mangler du bare at tilføje et billede til produktet. Dette punkt skal ikke undervurderes. Det er billedet,
som skal sælge produktet, og det er derfor vigtigt, at det ser præsentabelt ud. Brug gerne god tid på at
fremskaffe gode billeder til dit produkt. Tager du billederne selv, anbefales det, at du stiller produktet op ad
en jævn og ensfarvet baggrund.
Tryk på Billeder i oversigten til venstre og tryk derefter på Upload et billede for at vælge et billede. Du kan
sagtens tilføje mere end et billede. Jo flere jo bedre.

Tryk på Gem, når du er færdig. Tillykke, du har nu oprettet dit første produkt, som er klar til salg!
Du kan selvfølgelig indstille og tilpasse dine produkter endnu mere. Forklaring af de øvrige funktioner finder
du i den komplette guide.

Opsætning af fragt
Når du har en webshop, skal jeres produkter oftest sendes med posten, og her er det vigtigt, at de rigtige
fragtpriser er indtastet. Dette gøres ved at trykke på Forsendelse i hovedmenuen i toppen, vælg derefter
menupunktet af samme navn - Forsendelse.

Her kan du indtaste håndteringsomkostninger og evt. angive, at gratis forsendelse starter ved x DKK. Har du
angivet jeres produkter med vægt, kan du også vælge, at der skal være gratis forsendelse fra x KG.
Tryk på Gem, når du er færdig.
Har du flere fragtmuligheder, så kan du selvfølgelig også opsætte dette. Tryk på Forsendelse i
hovedmenuen og vælg Forsendelsesfirma i undermenuen. DanaWeb har allerede oprettet to forskellige
fragtmuligheder for jer. Afhentning i butik og Post Danmark. Tryk på Post Danmark for at se, hvordan vi har
sat det op.

Fragten er delt op i en simpel 4-trins guide.

Step 1. Her indtaster man fragtmetodens navn – f.eks. Post Danmark, estimeret leveringstid, evt. logo og
track & trace-link.
Step 2. Her angiver du forsendelsens pris og hakker af, hvilken zone (verdensdel) du sender til. Sender du
kun til Dannark, så kan du oprette en specifik zone, der hedder Danmark. Dette gør du under hovedmenuen
Lokalisering > Zoner. Der står meget mere om dette i den komplette guide.
Step 3. Hvis du har valgt at arbejde med vægt eller pakkens højde, dybde eller bredde, så kan det indtastes
her.
Step 4. En opsummering af de forgående indtastninger. Tryk på Afslut, når du er tilfreds.
Fragten er nu opsat. Ønsker du yderligere fragtmuligheder, skal du trykke på Tilføj ny oppe i højre hjørne.

Den første ordre på shoppen
Vi anbefaler, at du selv laver den første bestilling på shoppen, da du således ved, hvordan shoppen
fungerer, og hvad du skal gøre, når den første rigtige ordre kommer. Læg et produkt i kurven og gennemfør
en ordre.
Når du går ind i administrationen, skal du klikke på Ordrer i hovedmenuen og vælge undermenuen af
samme navn – Ordrer. Her ser du et overblik over de ordrer, der er gået ind på shoppen. Klik på din ordre
for at se alle detaljerne.
Du kommer nu ind på ordresiden. Den kan ved første øjekast virke en smule uoverskuelig, men bare rolig.
Alle informationer er delt pænt op i forskellige bokse, og det er faktisk simpelt, når du har kigget dig
omkring. Giv dig god tid til at læse dig ned gennem siden.

DanaShop laver automatisk faktura og følgeseddel til kunden. Faktura sendes automatisk til kunden. Du kan
se disse ved at trykke på Vis faktura og Vis leveringsseddel oppe i højre hjørne.
De tre vigtigste punkter, du bør kende, er ordrestatus, kundens varer og hævning af penge (kræver
indløsningsaftale). Lad os starte med ordrestatus.
Oppe i venstre hjørne af ordren kan du løbende ændre status for ordren. Når du ændrer status, sendes der
automatisk en mail med besked til kunden således, at kunden vil føle sig tryg, og så de hele tiden ved, hvad
status er. Derfor, gør jeres kunder glade ved at holde ordrestatus opdateret. Betaling modtaget, Forberedes
og Afsendt er bare nogle af de statusser, du kan vælge mellem.

Længere nede på ordresiden finder du Varer, altså de produkter som kunden har købt. Dette er selvfølgelig
vigtigt. Her kan du se navnet på produktet, antal, varepris, forsendelsespris samt den totale pris.

Sidst men ikke mindst skal du have betaling for det produkt, som kunden har bestilt. Dette afhænger
selvfølgelig af, om du tager imod betalingskort, bankoverførsel eller kontant betaling ved afhentning.
Hvis du har en indløsningsaftale (mulighed for betaling med betalingskort), skal du hæve pengene ved at
logge ind i Quickpay: https://manager.quickpay.net.
Brug de loginoplysninger, som DanaWeb har tilsendt dig. DanaWeb kan først sende jer loginoplysningerne,
når jeres indløsningsaftale er godkendt af Nets/Teller.

Brug for yderligere information?
Du er nu færdig med ”Kom godt i gang”-vejledningen, som gerne skulle have givet dig en bedre forståelse
af webshoppen. DanaShop indeholder hundredevis af smarte funktioner og det er bare om at udforske
disse og prøve sig frem for at lære mere.
Har du brug for yderligere information, så kan du læse den komplette guide, hvor vi gennemgår alle
shoppens funktioner fra start til slut. Du finder guiden ved at trykke på Hjælp i hovedmenuen i shoppen.

DanaWeb sidder klar til at hjælpe
Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i den komplette guide, så sidder DanaWebs
kundeservice selvfølgelig klar til at hjælpe dig.
Ring på tlf. 55 55 55 55 eller skriv til support@danaweb.dk

