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YLEISTÄ
Siementilausjärjestelmän nettikaupassa pääsette tilaamaan siementuotteita ja tarvikkeita sekä näkemään kaikki tilauksenne. Nähtävillänne ovat myös ne tilaukset, jotka on syötetty tilausjärjestelmään Figenin henkilökunnan toimesta. Muokattavissanne ovat nettikaupassamme tehdyt tilaukset.
Nettikauppa löytyy osoitteesta:
https://tilaus.snellman.fi/Figen/
KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA
Siementilausjärjestelmän käyttäjätunnus on karjanumero. Ensikirjautumisella salasana on toimilupanumero, mutta ohjelma pyytää vaihtamaan sen. Kun olette määrittäneet uuden salasanan, painakaa vielä ”Vaihda salasana” ja tämän jälkeen ”Jatka”.
Pääsette myöhemmin vaihtamaan salasananne valitsemalla vasemmasta palkista ”Vaihda salasana”.

TIEDOTTEET
Kirjautuessanne siementilausjärjestelmän nettikauppaan teille aukeaa Tiedotteet -sivu. Pääsette
katsomaan tiedotteita myös vasemmassa palkissa olevasta Tiedotteet -välilehdestä.
Painamalla Tiedotteet -sivun alalaidasta ”Jatka” tai sivun vasemmasta palkista ”Tilaus” pääsette
tilauksen syöttöön.
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TILAUKSEN TEKO
Tilaus -välilehdellä aukeaa tilauksen syöttönäkymä. Tilaukselle valitaan pudotusvalikosta haluttu
toimitustapa. Mikäli olette jo lisänneet tilaukselle tuotteita ja haluatte muuttaa toimitustapaa, on
tuotteet ensin poistettava roskakori -painikkeella.

Seuraava mahdollinen toimituspäivä on valmiiksi näkyvissä. Voitte vaihtaa toimituspäivän painamalla kalenterikuvaketta. Kalenterissa on ruksi sellaisten toimituspäivämäärien kohdalla, joille
tuotteita on tilattavissa.
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Tilaus -sivun Tuotevalikoima -välilehdiltä löytyvät tilattavissa olevat tuotteet. Nimikarjun annoksen
kohdalla on näkyvissä siemenen ottopäivä, joka teidän tulee huomioida tilausta tehdessänne.

Saatte siirrettyä tuotenimikkeet tilaukselle syöttämällä Tuotevalikoima -välilehden Määrä -kenttiin
haluamienne tuotteiden tilauslukumäärät ja painamalla ”Lisää valitut tuotteet tilaukselle”. Vaihtoehtoisesti voitte klikata tuotenimikkeen riviä ja lisätä tilauslukumäärän vasta Valitut tuotteet -osiossa. Sekä tuotenimikkeen numeron että tilausmäärän voi syöttää myös suoraan Valitut tuotteet osion kenttiin. Tätä viimeksi mainittua vaihtoehtoa teidän tulee käyttää, mikäli haluatte lisätä
keräilyssä olevaan tilaukseenne tuotetta, joka jo ilmenee keräilyriveillä. Keräilyssä olevan tilausrivin edessä oleva pallukka on punainen.
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Varakarjujen ilmoittaminen tapahtuu vasta tilauksen vahvistamisen yhteydessä.
Tilaukselta voi poistaa tai muuttaa tuotteita ja/tai tilauslukumääriä kunnes tilaus on siirtynyt keräilyyn. Muutettavissa ja poistettavissa olevan nimikkeen tunnistatte sen rivillä olevasta roskakori painikkeesta. Tilauksen siirryttyä keräilyyn, tilausrivin edessä oleva pallukka on punainen ja roskakori -painike puuttuu.
Kun tilauksenne on valmis, painakaa ”Vahvista”.

Mikäli olette valinneet toimitustavaksi noudon, valitkaa oikea noutopiste pudotusvalikosta. Jälkiteksti -kenttään voitte syöttää vapaamuotoisen max. 200 merkkiä pitkän viestin Karjuaseman henkilökunnalle. Tätä kenttää käytetään myös varakarjujen ilmoittamiseen.

Poistuaksenne nettikaupasta painakaa ”Lopeta” ohjelman vasemmassa reunassa sijaitsevasta palkista.
Näkymään aukeavat kaikki tulevat toimituksenne päivämäärittäin. Halutessanne voitte lähettää ne
sähköpostiinne tai tulostaa.
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Painakaa lopuksi tilausyhteenvedon alalaidasta ”Lopeta” sulkeaksenne nettikaupan.

TUOTTEEN ETSIMINEN
Voitte etsiä tuotteita selaamalla ”Tilaus” -välilehden valikoimia tai käyttäen erilaisia hakuehtoja
”Haku” -välilehdellä. Klikkaamalla haluamaanne nimikettä, saatte lisättyä tilauksellenne sitä koskevan rivin.

Figen Oy
PL 113, FI-68601 PIETARSAARI | +358 (0)6 786 6111 | www.figen.fi | Y-tunnus 2126615-8

30.4.2021

TILAUKSEN KOPIOIMINEN TOISELLE PÄIVÄLLE
Valitkaa ”Tilaus” -välilehdellä olevasta kalenterista päivämäärä, jota koskevan tilauksen haluatte
kopioida. Vihreällä fontilla oleville päivämäärille on olemassa tilaus. Painakaa tämän jälkeen ”Kopioi”. Näkymään aukeaa kalenteri, josta valitsette toimituspäivän, jolle kyseisen tilauksen haluette
kopioida. Rivit kopioituvat halutulle päivälle ja ovat muokattavissanne.

LÄHETTEEN TULOSTAMINEN
Viikon 18 aikana pyrimme ottamaan käyttöön toiminnon, jolla voitte tulostaa lähetteen ”Lähete” -välilehdeltä. Päivämäärät, joille teillä on ollut toimituksia, ilmenevät kalenterissa vihreällä fontilla. Valitkaa haluamanne toimituspäivä klikkaamalla sitä. Lähete aukeaa ja on lähetettävissä sähköpostiin
tai tulostettavissa.
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