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Käytön aloittaminen
Tuetut verkkoselaimet

Verkkoselain

Oheisesta taulukosta näet selaimet, joissa PlanNet-verkkokauppa toimii parhaiten. Suosittelemme, että käytät uusimpia selainversioita tietoturvallisuuden ja sivujen toimivuuden varmistamiseksi.

Internet Explorer 11		
þ
Internet Explorer 10		
þ
Internet Explorer 9		
þ
Google Chrome (uusin)		
þ
Mozilla Firefox (uusin)		
þ
Safari 5.1			
þ
Safari 5				þ

Sisäänkirjautuminen
Voit kirjautua PlanNet-verkkokauppaan osoitteessa
www.plannet.fi tai Plandentin kotisivuilta (www.
plandent.fi) klikkaamalla sivun oikeasta yläkulmasta painiketta PLANNET.
Kirjautuaksesi sisään tilauspalveluun valitse sivun oikeasta
yläkulmasta Kirjaudu ja syötä sähköpostiosoitteesi, jolle
PlanNet-tili on luotu, sekä salasanasi. Tämän jälkeen klikkaa Kirjaudu. Huomaa salasanaa syöttäessäsi ISOJEN ja
pienten kirjainten ero.
Mikäli olet unohtanut salasanasi, voit pyytää uuden
Salasana on unohtunut -linkin kautta.

Aloitussivu
PlanNet-verkkokaupan aloitussivu avautuu heti sisään kirjautumisen jälkeen. Aloitussivulle voit palata milloin tahansa klikkaamalla sivun vasemmasta yläkulmasta Plandentlogoa.
Verkkokaupassa asioinnin voit aloittaa esimerkiksi tutustumalla aloitussivulla näkyviin ajankohtaisiin kampanjoihin.
Voit myös hakea tuotteita sivun yläreunan Hae-toiminnolla
tai selaamalla kaikkia valikoimistamme löytyviä tuotteita
päävalikon kautta.
Ostoskori-kuvake näkyy oikeassa yläkulmassa aina selaillessasi PlanNettiä. Kuvakkeesta voi milloin vain siirtyä
ostoskoriin ja siitä näkee aina korissa olevien tuotteiden
määrän.
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Tuotteiden hakeminen
Tuotteiden haku valikosta
Tuotteet on jaettu verkkokaupassamme seuraaviin ryhmiin:
1.
Paikkaus- ja juurihoito
2.
Protetiikka ja Estetiikka
3.
Instrumentit, Kirurgia ja Oikominen
4.
Kertakäyttötuotteet, Aseptiikka ja Profylaksia
5.
Laboratoriotuotteet
6.
CAD/CAM, Kuvantaminen ja Laitteet
Tuotekatalogia voi selailla viemällä hiiren halutun otsikon
päälle, jolloin seuraava taso hierarkiassa aukeaa.

Voit rajata tuotehakua valitsemalla valmistajan tai tuoteperheen sivun vasemmasta reunasta.
Voit myös lajitella hakutulokset haluamaasi järjestykseen
esim. tuotenumeron, tuotenimen tai valmistajan mukaan
valitsemalla lajittelukriteerin tuotelistauksen yläpuolelta.

Tietyn tuotteen hakeminen
Tuotehaku löytyy tuoteryhmäpalkin yläpuolelta ja sillä voit etsiä kaikkia valikoimissamme olevia tuotteita.
Mitä lyhyempi hakusana, sitä parempi todennäköisyys,
että etsimäsi tuote löytyy. Haku käynnistyy klikkaamalla
Hae-painiketta tai painamalla enter-näppäintä. Hakuehtoina voit käyttää esimerkiksi tuotenimeä tai sen osaa,
tuotenumeroa, tuotteen valmistajaa tai valmistajan tuotenumeroa. Haku toimii myös useammalla hakusanalla,
eikä hakusanojen järjestyksellä ole väliä.
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Tilaaminen
Pikatilaus
Pikasyöttö on nopea tapa tilata tuotteita. Pikasyöttö löytyy
klikkaamalla sivun yläpalkista. Syötä tuotekoodi tai tuotenimi Tuote-kenttään (voit kirjoittaa tuotenumeron tai
nimen osan, niin järjestelmä tarjoaa sinulle vaihtoehdot).
Valitse tuote sekä määrä ja paina Lisää. Tämän jälkeen
voit lisätä tuotteen toivelistaan, tallentaa vakiopohjaksi
tai lisätä sen suoraan ostoskoriin.

Ostoskori
Lisättyäsi haluamasi tuotteet ostoskoriin jatka tilausta klikkaamalla sivun oikeassa yläreunassa näkyvää Ostoskorilinkkiä. Ostoskorissa näkyvät valitsemiesi tuotteiden
lisäksi tilauksen hintatiedot. Voit halutessasi poistaa tuotteita klikkaamalla tilausrivin perässä olevaa rastia.
Mikäli muutat tuotteiden tilausmääriä, päivitä uudet hintatiedot näkyviin painamalla Päivitä-linkkiä. Seuraava-
painikkeella siirryt tilamaan tuotteet ja täydentämään
omat yhteystietosi.
Mikäli et tilaa tuotteita ja poistut verkkokaupasta, ostokorissasi olevat tuotteet säilyvät muistissa ja löytyvät ostoskoristasi palatessasi uudelleen verkkokauppaan. Tämä
mahdollistaa tilauksen tekemisen useassa osassa.

Laskutus ja toimitus
Tilauksen seuraavassa vaiheessa voit tarkistaa laskutus- ja
toimitusosoitteesi. Mikäli toimitusosoitteita on useampia,
valitse osoite, johon haluat kyseisen toimituksen. Lopuksi
näet toimituskulut.
Seuraava-painikkeella siirryt tilauksen seuraavaan vaiheeseen.
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Tilauksen yhteenveto
Tilauksen yhteenvedossa näet vielä laskutus- ja toimitusosoitteen sekä tilauksen tuote- ja hintatiedot.
Vahvistaaksesi tilauksen hyväksy tilaus- ja toimitusehdot
klikkaamalla ruutua. Lopuksi voit antaa lisätietoja, kuten
asiakasviitteen tai toimitusohjeita kuljetusliikkeelle (esim.
”toimitus 3. kerroksen vastaanottoon”).
Valitse vielä haluamasi toimituspäivä kalenterista ja vahvista
tilaus. Lopuksi saat vahvistuksen, että tilauksesi on vastaanotettu.

Kampanjat
Voimassa olevia kampanjoita pääset tarkastelemaan
aloitussivun linkistä Katso Plandentin tarjoukset.

Katso Plandentin tarjoukset!

Kampanjatuotteita voit ostaa ainoastaan kampanjasivulta.
Pääset katsomaan voimassa olevia kampanjoita tarkemmin klikkaamalla kyseisen kampanjan kohdalta Avaa
kampanja -painiketta. Mikäli kampanjan voi hyödyntää
vain kerran asiakasta kohti, on kampanjataulukossa ruksi
sitä vastaavassa sarakkeessa.
Kampanjasivulta pääset lisäämään tuotteet suoraan ostoskoriin ja siirryt ostoskorinäkymään.
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Ostoskorissa kampanjatuotteet on vielä selkeästi eroteltu
muista tuotteista.
HUOM! Et voi poistaa kampanjan kautta tilaamiasi tuotteita ostoskorista. Jos poistat jonkun tuotteista, niin kaikki
kampanjarivit poistuvat samalla.

Asiakastilin ja tilausten hallinta
Yläpalkista löytyvän Asiakastilini-linkin kautta PlanNetasiakas saa käyttöönsä käteviä lisätoimintoja, kuten tilausten hallintaan liittyviä työkaluja sekä raportteja.

Yrityksen tiedot
Voit katsoa yrityksesi tiedot, jotka ovat käytössä kyseisillä
PlanNet-tunnuksilla.

Vaihda salasana
Voit vaihtaa PlanNet-tilin salasanan täältä.

Tilauspohjat
Löydät tallentamasi tilauspohjat Asiakastilini-osiosta. Voit
tallentaa tuotteita tilauspohjiin tuotesivulta tai ostoskorista. Voit lisätä tilauspohjan/tilauspohjien tuotteet ostoskoriin klikkaamalla rastin tilauspohjan nimen edessä olevaan laatikkoon ja klikkaamalla Lisää koriin.
Voit valita tilauspohjasta myös yksittäisiä tuotteita ja muokata tilattavia määriä, kun klikkaat tilauspohjan nimeä.
Tällöin näet tilauspohjan tuotteet ja voit tehdä haluamasi
muutokset sekä lisätä valitsemasi tuotteet ostoskoriin.
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Toivelista
Toivelistalle voit lisätä tuotteita, joita haluat mahdollisesti
tilata myöhemmin. Tuotteen voi lisätä toivelistalle tuote
sivulta. Kun tuote on siirretty toivelistalta ostoskoriin,
poistuu tuote toivelistalta.

Avoimet tilaukset
Täältä näet avoinna olevat tilauksesi. Voit hakea tilauksia
tilausnumerolla tai tietyltä ajanjaksolta.
Tilausnumeroa klikkaamalla näet avoinna olevan tilauksen
tarkemmat tiedot. Yhteensä alv 0% -sarake kertoo avoinna
olevien tilausrivien summan (ei koko tilauksen arvoa).

Tilaushistoria
Täällä voit selata aiemmin Plandentistä tekemiäsi tilauksia
joko laskun numerolla, tilauksen tyypillä tai tilausajankohdalla. Tilausten rivisisältö avautuu laskun numeroa klikkaamalla.

Tilauksen lataaminen Excelistä
Käyttämällä lataustoimintoa voit helposti ja nopeasti lisätä
tuotteet suoraan Excelistä tilaukseen. Tämä nopeuttaa
tilauksen tekemistä, kun jokaista tuotetta ei tarvitse
syöttää erikseen.
Tallenna Excel-tiedosto muotoon Text Tab delimited.
Ainoat tarvittavat sarakkeet Excelissä ovat Plandent-tuotenumero ja tilausmäärä.
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Top-lista
Eniten tilatut -lista muistaa maks. 200 eniten Plandentista
tilaamaasi tuotetta viimeisen 12 kk aikana. Eniten tilatut
-listalle pääset klikkaamalla Top lista Asiakastilini alta tai
Top käytetyimmät lista sivun yläpalkista.
Kun haluat siirtää valitsemasi tuotteet ostoskoriin, syötä
tilattavien tuotteiden määrät Määrä-kenttään ja klikkaa
lopuksi Lisää ostoskoriin -painiketta listan alapuolella.
Listan voit myös järjestää haluamaasi järjestykseen nimiketunnuksen tai -nimen mukaan klikkaamalla kyseisen
sarakkeen otsikkoa.

Ostoraportit
Täältä voit tulostaa tietoja aiemmin Plandent Oy:stä tekemistäsi ostoista. Voit itse valita miltä aikaväliltä raportit
haluat. Raportilla näkyvät kaikki tuotteet tilauskanavasta
riippumatta.

Ohjeet ja yhteystiedot
Käyttöohje
Sivun alapalkista löydät linkin PlanNetin käyttöohjeeseen.

Ota yhteyttä
Sivun alapalkin Ota yhteyttä -linkistä pääset palautelomakkeeseen, jolla voit lähettää palautetta tai k ysymyksiä
suoraan meille.

Asiakaspalvelu
Sivun alapalkin Asiakaspalvelu-linkistä löydät myyntimme
ja asiakaspalvelumme yhteystiedot.

Uloskirjautuminen
Kirjaudu ulos lopettaessasi PlanNet-tilauspalvelun käytön.
Kirjaudu ulos -painike löytyy sivun oikeasta yläreunasta.
Jos poistut järjestelmästä ennen kuin olet lähettänyt tilauksen, löydät kesken jääneen tilauksen ostoskorista.

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki | Puh. 020 7795 200
www.plandent.fi | www.facebook.com/PlandentOy
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