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WebOrderRegistrering
För registrering av WebOrder via WebOrderProgrammen måste först uppgifter för InLoggning ha meddelats från Sågverks/Hyvleri-Företaget tillsammans med InLoggningsKoden (PIN) med det för användaren
tillhörande LösenOrdet!
Nedan visade StartFil skickas från sågverket/hyvleriet via mail eller lämnas vid ett besök och genomgång
och skall kopieras till avsedda datorers skrivbord så att enkel start av WebOrderProgrammet kan utföras!
Notera startfilen!

XXX är ett FöretagsAkronym. Exempel: System ADAR konsulting tilldelas akronymet: SAK
Efter att StartFilen har kopierats till skrivbordet kan den namnändras till texten: WebOrder!
Då StartFilen kopierats till skrivbordet ser dess StartIkon ut som vidstående exempel. Vid tryck
på den 1:a gången skall nedanstående uppmärksammas för att spara rätt uppgifter till inloggningen!
Meddelandet WEBBEN avser AnvändarNamnet och
till detta skall ett LösenOrd anges.
Detta LösenOrd meddelas från SågVerket och är 3
tecken för att koppla anslutningen!
Notera den markerade och bockade rutan med texten
kom ihåg mig. Det är en fördel att markera denna då
det gör att nästa gång StartFilen aktiveras så behövs
inte längre dessa visade uppgifter för inloggningen!
Om LösenOrdet anges felaktigt kommer inte någon
inloggning att utföras!
Efter tryck på ovan OK-knapp visas nedan exempel på anslutning:
Vidstående meddelande visas då inloggningen utföres
och eventuella felmeddelande skall beaktas och meddelas SågVerket.
Felaktigheter kan bestå i att LösenOrdet har angivets
med fel uppgift. Det skall alltid anges med 3 st stora
bokstäver.
Då anslutningen lyckats startar automatiskt WebLoginProgrammet enligt nästa sida i denna dokumentation!
Extern information om KRK-V02-EV programmet som avser de uppgifter som gäller för att en WebOrder skall kunna registreras!
Dessa uppgifter är registrerde av Sågverket/Hyvleriet
och ger alla de styrande
tillträdesuppgifterna!
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Nedan ProgramFormulär visas då anslutningen lyckats så att den tilldelade PinKoden kan anges:

Notera att 4 olika språk kan väljas för att därmed styra tillhörande ledtexter och meddelande! Tryck på avsedd knapp och visade ledtexter för formuläret ändras!
Det är också viktigt att vald inloggning utföres inom den begränsade tiden då förbrukad tid medför automatisk utloggning! Denna tid är satt till 100 sekunder och nedräkning av tiden visas överst till höger!
Ange tilldelad PIN-koden och dess LösenOrd för
kontroll till 'LOGIN' av WebOrderProgrammet!

Om en felaktig PinKod anges så kommer ett FelMeddelande att visas och PinKoden skall anges på nytt.
I exemplet som används har KundIdentiteten tilldelats registrering av WebOrder och
detta visas genom att dess tillhörande knapp är aktiv.
Tryck på den markerade knappen och WebOrderProgrammet startas. Om KundIdentiteten har tilldelats
fråga på PaketLager så kommer den knappen vara aktiv.
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Registrering av WebOrderHuvudet kopplas till ett nytt OrderNummer vid tryck på SkapaKnappen och
vid tryck på ÄndraKnappen kan ett befintligt OrderNummer anropas för ändring.
Notera texten för dessa vidstående knappar. ÄndraKnappen är endast
aktiv om det finns WebOrdrar registrerade för KundIdentiteten.
Nedan ProgramFormulär visar registrering av en ny WebOrderHuvudet:

Registrera de uppgifter som skall gälla för WebOrdern. Notera att en tillfällig LeveransAdress kan anges för
varje enskild WebOrder. Om inget anges tilldelas automatiskt den visade KundAdressen.
Om KundIdentiteten har ej behandlades WebOrder så visas
dessa via vidstående och tryck på OrderNumret kan ändras!
Använd UpplysningsRaderna då önskemål finns att förtydliga WebOrdern till Sågverket/Hyvleriet.
Om LagerKnappen är aktiv kan vid tryck på den anrop av LagerProgrammet utföras! Detta
program ger information om VirkesPaket som finns i selekterat lager!
Notera att adressen för E-post är rätt angiven då den är viktig för PDF:en som skickas som OrderBekräftelse på utförd registrering!
Notera det tilldelade OrderNumret som gäller för denna registrering av WebOrdern!
Tryck AvbrytKnappen eller AccepteraKnappen då registreringen är klar!
Vid tryck på AccepteraKnappen kommer uppgifterna att sparas och anrop utföres av programmet för registrering av de tillhörande OrderPositionerna!
Tryck på AvbrytKnappen då pågående registrering skall AvBrytas!
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Registrering av WebOrderPositioner kopplas till OrderNumret och notera nedan visade knappar:
Notera texten för dessa vidstående knappar.
Nedan ProgramFormulär visar registrering av en ny WebOrderPositioner:

Notera att om Sågverket/Hyvleriet använder ArtikelNummer så kan dessa användas för att tilldela produktens gällande VirkesUppgifter. Om inte så är fallet måste gällande VirkesUppgift väljas via de avsedda fälten
för detta.
Tryck AvbrytKnappen eller AccepteraKnappen då registreringen är klar!
Tryck på SkickaKnappen för att till den angivna adressen för E-post skicka WebOrdern!
Notera att via detta program är det ni sista möjligheten att ändra den visade adressen för E-posten!
Om LagerKnappen är aktiv så anropas PaketLagerProgrammet vid tryck på knappen!
För upplysning om programmet för PaketLager se vidare sista sidan i denna dokumentation!
Nästa sida visar exempel på PDF-uppgiften som skickas till den visade adressen för E-posten.
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PaketLager
Nedan ProgramFormulär visas för PaketLagret med val av kontroll av de LagerVal som KundIdentiteten
tilldelats för:

Utifrån KundIdentiteten har PaketLager tilldelats och exemplet visar
att kontrollen kan göras från HyvelLagret. (Kontakta sågverket eller
hyvleriet om ändring av detta önskas)
Tryck på någon av de tillåtna knapparna, enligt ovan, för att först välja från vilket PaketLager som kontrollen skall göras från!
Om selektering av virket skall göras så välj detta först innan PaketLager väljs enligt nedan:
Tryck på MarkeraKnappen om allt skall gälla och ingen selektering för kontrollen avses!

Notera att kontrollen också kan utföras med mot ett intervall av längder!

