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Inloggning:
På Momentums hemsida http://www.momentum-industrial.com finns en meny som
heter E-BUTIK och logga in på E-butiken.

Här skriver du in det användarnamn och lösenord som du fått av Momentum. Om du
inte har något så skicka ett mail till vs@toolsmomentum.com med din förfrågan så tar
vi hand om den.
Användarnamn och lösenord är personliga och av den anledningen behöver vi din
e-postadress knuten till användarnamnet.
Skriv in dina uppgifter och klicka på Logga in.
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Sök artikel
Att hitta en artikel utan att behöva använda sig av alla katalogdelarna tycker nog de
flesta är en smidig lösning. Det finns lite olika sätt att hitta sin artikel på och här
beskrivs de enklaste sätten.
1. Jag vet vilket beställningsnummer jag är ute efter, eftersom jag har min tryckta
katalog t ex. Lager sidan 11 uppslagen. Spårkullagret som jag vill veta mer om är
6301-2RSH med beställningsnumret 9012-0933. Skriv in beställningsnumret utan
bindestreck i rutan längst ner på sidan och klicka på sök.

2. Jag vill hitta samma kullager men jag vet inte beställningsnumret, däremot har jag
Momentums artikelnummer.
Skriv då in det artikelnumret och börja med ett bindestreck.
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3. Ibland är man inte riktigt säker på vilket ord man skall söka på eller hur Momentum
har definierat artikeln. Då kan man söka på lite olika sätt. Man kan exempelvis skriva
in ”kullager”, då hade resultatet blivit så här.

Om man istället hade skrivit ”spårkullager” så kommer man lite närmare våra
kategorier och då hade resultatet sett ut så här:
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Senaste artikel
Tar dig tillbaka till den senaste artikeln som du har varit och tittat på.

Order
Detta är länken till orderblocket. Du kan komma till orderblocket på två sätt antingen
klickar du direkt på denna länk eller så går du via den artikel som du vill beställa.
1. Orderblocket

Börja med att klicka på ”Ändra huvud” här ändrar du de huvuduppgifter som måste
finnas med på din order för att vi skall kunna leverera till rätt ställe.
Ange vilken leveransadress som skall gälla. Antingen väljer du bland de som finns på
dig som kund eller så skriver du in en egen leveransadress.
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Er beteckning används om ni vill ha med ert ordernummer på följesedel och faktura.
Märke 1 används om ni vill ha med något märke på följesedeln.
Referens används för ert eget referensnamn
Avsluta med att klicka på OK
Nu skall vi göra själva beställningen i e-butiken genom att Skapa order.
Då skriver vi in vårt beställningsnummer i rutan Artnr och anger hur många vi vill
beställa.

Nu skall vi även ha en O-ring med innerdiametern 12,5mm och tjockleken 2,5mm i
NBR. Börja med att söka upp artikeln i sökfältet längst ner på sidan och när du har
hittat den så klicka på den för att kunna se lagerinformation och pris.
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Vad är det man ser när man hittat en artikel?
Överst ser du vilken artikel som du har valt i detta fall har du klickat på O-ringen 12,5
x 2,5 NBR som du fann i tabellen. Du ser vår benämning OR 12,5 osv
Under detta har du lite fakta som att vi vid tillfället hade 33 st O-ringar disponibla på
Vårt centrallager, du köper dem i Prisenheten ST och pris/st är i detta exempel 0
SEK.
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På knappen ”Lista” under artikelinformationen kan man bläddra till listan med alla Oringar, ”Beställ” tar dig till ett orderblock som innehåller alla artiklar i tabellen som du
ser under ritningen, se bilden nedan. Knappen med ”2” på öppnar ett litet fönster
med tilläggsinformation som ursprungsland, Statistiskt nummer för tullen och vikt och
volym på förpackningar där så finns.

Fyll i ”Märke” och ”Antal” och klicka på ”Beställ” så flyttas dina artiklar över till
orderblocket.
”Spara ordermall” om ni vill skapa en ordermall med era vanligaste artiklar som ni
beställer ofta går det bra här. Vad man gör är att man skapar en order på vanligt sätt
men man kan sedan spara den till senare. Namnge den och klicka på ”Spara”.
Hämta en sparad ordermall genom att först klicka på ”Hämta ordermall” och sedan
väljer du vilken mall du vill öppna och i vårt fall så har vi ju bara en ordermall som
hette Favorit-order så vi klickar på ”Ladda”.
Man kan också förändra sin ordermall genom att Ladda den gör sina förändringar
och sedan spara den igen. Vill du ta bort hela mallen så klicka på ”Radera” så
raderas mallen.

8

Orderfråga
Här kan du få fram alla dina tidigare order som finns i vårt system. För att inte
systemet skall bli för långsamt så har vi begränsat oss till de senaste transaktionerna
så man kan inte hitta transaktioner som är flera månader tillbaka.

Här kan man sedan klicka på respektive order och se innehållet på ordern.
Skulle en rad på order sakna beställningsnummer så är beställningen inte gjord via
E-butiken.
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Inställning

Här kan du ändra lite på dina personliga inställningar i e-butiken.
Sortera orderrader: - Välj mellan att sortera raderna på visad order antingen på
radnummer eller på artikelnummer.
Visa ÅF pris: Vi har ingen Återförsäljnings prislista så detta alternativ kan vara både
i eller ur bockat.

Hjälp
Om man behöver hjälp med något rörande e-butiken (funktioner) skickar man ett mail
till vs@momentum-industrial.com
Om man har en fråga angående val av artikel/kvalitet eller annat som är beroende av
produktkunskap så hänvisar vi till närmsta Momentum kontor. Kontaktuppgifter finns
på vår hemsida under kontakter.

Hem
Tar dig tillbaka till startsidan.
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