Att registrera sig på ULLMAX för första gången:



gå till www.ullmax.se




Klicka på "login" (det lilla hänglåset uppe till höger)
Klicka på "registrera mig som ny säljare"

Nu har ni kommit till registreringsidan, här ska ni fylla i era uppgifter. Det VIKTIGA är att ni fyller i rätt
förening, dvs Svedjeholmens IF Hockey. Fyll i resten av uppgifterna (OBS! ange barnets namn som
säljare samt att ni efter namnet skriver in vilket årtal barnet är född) och klicka "gå vidare".
Nu kommer ni till sidan för at lägga in er beställning. Det användarnamn och lösen ni angav använder
ni framöver för att logga in och lägga beställningar.

Att lägga in en order på ULLMAX








Klicka på "Lägg till ny order" till höger i bild
Fyll i KUNDENS namn (är det ni själva som handlar fyll i ert egen namn)
Sök den önskade artikeln med namn eller art.nr. Och välj storlek och antal genom att klicka
på plusset. Då ska vald artikel hamna i er order-lista nertill i bilden.
När ni fyllt i vad kunden vill ha klickar ni på "Spara order" och sedan "stäng order". Då
hamnar ni på "start-sidan". Har ni flera kunder så fyll i en order/kund.
När ni har klickat på "spara+stäng order" så ska ni kunna se alla era ordrar på rad samt
summan för dessa på startsidan. Ni kan fortfarande ändra i dessa till dess ni skickat de vidare
till föreningsanvsarige för Ullmax.
Skicka iväg era ordrar till föreningsansvarige genom att klicka på "Skicka sparade ordrar"

Nu går ordern iväg till er föreningsansvarige och denna få ett mail om att en ny order finns att skicka
in till Ullmax. Vi försöker i största mån samla ihop ordrarna så att leveransesrna inte blir så många,
men eftersom det går att sälja Ullmax under hela året så skickar vi självklart in ordrar även då vi inte
har aktiv säsong. Då läggs er försäljning till näst kommande års försäljning av betinget.
När sedan den föreningsansvarige har skickat iväg alla ordrar meddelar denne via mail att Ullmax
finns att hämta på Svedjeholmens IF. Allt som säljs via Ullmax skickar vi ut faktura på så betala inte in
något via BG eller swish. Oftast läggs er faktura med i Ullmax-leveransen, om inte, så kommer den på
posten.
Har ni funderingar eller problem är det bara att ringa så ska jag försöka att hjälpa er!
Mvh Mari Sjödin
Föreningsansvarig Ullmax samt ekonomiansvarig
070-3031391

