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WebOrderSelektering
För registrering av WebOrder via WebOrderHandeln måste först uppgifter för MailSystemet registreras
med SågverksFöretagets tilldelade uppgifter från InternetBolaget. (Kontrollera avtalets uppgifter)
Via SakIplStart-ikonen startas UPPSTART-programmet. Programmet installeras enligt dokumentationen ProgramInstallation.pdf som hämtas ner från www.adar.se och DOKUMENTfliken.
Nedanstående visar endast en del av ProgramFormuläret för UPPSTART-programmets MenyKnappar:

Tryck på EXTRA-knappen för start av VALMENYN-programmet för val av WEBSETUP-programmet.
Nedanstående visar endast en del av ProgramFormuläret för VALMENYN-programmets MenyKnappar:

Tryck på WebSetup-knappen för start av WEBSETUP-programmet till registrering av uppgifter för E-post!
Se till att ha den senaste versionen av de lokala programmen från ADAR installerade på ArbetsStationen!
Via SakDownLoad-ikonen startas DOWNLOAD-programmet. Programmet ger möjlighet till en
myckel enkel uppdatering av ArbetsStationens program som skall finns på den lokala (C) disken. Se vidare dokumentationen ProgramUppdatering från www.adar.se som kan hämtas ner
från DOKUMENT-fliken.
Dessa kan också uppdateras från ADAR gällande HemSida eller från NätverksServern då den är uppdaterad med den senaste versionen!
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Nedanstående visar ProgramFormuläret för WEBSETUP-programmet för registrering till E-post:

Det är viktigt att alla uppgifter fylls i rätt för att MailSystemet skall kunna skicka E-post till alla de KundIdentiteter som använder WebOrderHandeln för beställning av VirkesPaket.
Notera därför fälten för: E-postadress, Användare, Lösenord, Port och SMTP! (Inga fel får förekomma)
Tryck på IP-knappen anropar programmet för att visa den yttre
gällande IP(WAN)-adressen. (Se nedan)
Denna yttre IP(WAN)-adress gäller för alla RDP-anslutningar som görs till WebOrderDatorn (servern).
Notera denna IP(WAN)-adress och om den skulle ändras så måste detta också medföra ändring hos alla de yttre användare som ansluts via RDPfunktionen! Deras (RDP)AnslutningsFil måste i så fall ändras!
Denna adress kan ändras av InternetOperatören om ArbetsStationens anslutning till InterNet varit avstängd en längre tid. (Ex: SemesterStäng)
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Via WEBSETUP-programmet skall också kontroll göras av angiven adress för E-posten enligt nedan:
Notera knapparna för
programmet!
Tryck på OK-knappen för att spara de angivna uppgifterna i avsett DataBasRegister.
Vid tryck på OK-knappen visas detta meddelande efter det att dess nödvändiga filer
har skapats enligt tilldelade namn.

Tryck på Skicka-knappen för att kontrollera de angivna uppgifterna för E-posten.
Vid tryck på knappen för kontroll visas nedanstående meddelande:
Kontrollera den att den visade adressen för E-posten
verkar riktig.
Öppna sedan programmet för E-post och kontrollera
om den skickade E-posten har mottagits.
Via programmet (Gmail) för E-posten visas nedanstående uppgifter som bekräftar att adressen för ändamålet
är riktig!

Om ingen E-post kan mottagas så måste samtliga uppgifter kontrolleras mot InternetOperatören så att dessa
uppgifter också är de som angivets via WEBSETUP-programmet.
Denna kontroll skall också göras för varje KundIdentitets angivna adress för E-post via KRK-V02 programmet.
Detta innebär att kunden skall få E-posten skickad till sin uppgivna adress för E-post.
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WebOrderKunder
För registrering av WebOrder via WebOrderHandeln måste alla berörda KundIdentiteter tilldelas uppgifter för behörighet till detta.
Nedanstående visar exempel på registrering av en KundIdentitet via KRK-V02 programmet:

Notera nedanstående fält:

(*/ Tryck på Epost-knappen då lång adress för E-post gäller)
Notera dessa uppgifter för WebOrderHandeln så
att alla skapade OrderBekräftelser skickas rätt.
Kontrollera noga angiven MAIL-adress! */Notera

Notera fältet för WebHandel där koden skall anges med J för att aktivera KundIdentiteten för just detta. Om N anges kan KundIdentiteten inte ges dess nödvändiga uppgifter.
Då samtliga uppgifter för KundIdentiteten är ifyllda så skall allt sparas via tryck på OK-knappen eller den
avsedda ExtraVård-knapp. Vid tryck på ExtraVård-knappen sparas först samtliga nu ifyllda uppgifter och
därefter anropas KRV-V02-EV programmet.
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Nedanstående visar exempel på komplettering av KundIdentitetsData via KRK-V02-EV programmet:

Nedanstående uppgifter måste anges och meddelas den yttre användaren som har den aktuella KundIdentiteten så att den unika InLoggningsKoden (PIN) kan användas tillsammans med tilldelat LösenOrd!
InLoggningsKoden måsta vara unik!
Den angivna InLoggningsKoden kopplas till KundIdentiteten så att när en InLoggning utföres sker detta
med att enbart ange InLoggningsKoden (För ovan exempel anges: 123123) tillsammans med det tilldelade
och därmed gällande LösenOrdet. (För ovan exempel anges: PANNKAKA)
Med godkänd behörighet läses för InLoggningsKoden dess gällande KundIdentitet så att all registrering är
kopplad till rätt kund.
Dessa uppgifter styr de PaketLager som visas för beställning!
Tryck på OK-knappen för att spara angivna uppgifter.
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WebOrderPaket
För registrering av WebOrder via WebOrderHandeln måste önskade VirkesPaket tilldelas selektering för
detta.
Nedanstående visar exempel på selektering av önskade VirkesPaket via SVP-027 programmet:

Notera nedanstående fält:
Via LagerValet skall selektering utföras från endast de PaketLager som avses för WebOrderHandeln! (Exemplet visar selektering av FärdigLagret)
Markera de VirkesPaket som skall visas till WebOrderVal och noter att endast de som är +-markerade gäller som
selekterade.
Om ett markerat VirkesPaket åter markeras kommer detta
att FriSläppa den tidigare utförda selekteringen och dess
gällande +-markering tas därmed bort.
Alla selektering sparas eller tas bort beroende på markeringen direkt i avsett DataBasRegister!
Tryck på UtSkrift-knappen ger på stående A4 en aktuell
lista på aktuell selektering av VirkesPaket från dess respektive PaketLager. (Se nästa sida för exempel)
Nedersta uppgifterna i ProgramFormuläret visar totalt utförd selektering av VirkesPaket från valt lager!
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Nedanstående är exempel på seleterade paket:

Ovanstående exempel visar att selektering av VirkesPaket endast har utförts från FärdigLagret och om några
utförda selekteringar gjorts från andra PaketLager så vsas detta med dess LagerKod. (LagerKoden är F i ovan exempel)
LagerKodens betydelse: M=MellanLagerPaket, F=FärdigLagerPaket och H=HyvelLagerPaket.
I ovan exempel visas också FöretagsIdentiteten 100 under rubrikel Lager som selekterat LagerFöretag.
Notera nedanstående TryckKnapper för hantering sv SVP-027 programmet:
Tryck på FriSläpp-knappen för att
fria kopplade KundOrderPaket!
Nedanstående visar exempel på frisläpp av valfria VirkesPaket via SVP-027-01 programmet:

Markera för kunden de VirkesPaket som skall FriSläppas och därmed kopplas bort från WebOrdern!

