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Logga in: 
http://profilshop.prevex.se
Här loggar du in med ditt använ-
darnamn och lösenord som du 
får av din profilshopsansvariga på 
ditt företag. Han/hon kan byta ditt 
lösenord om du har glömt bort det.

Som inloggad ser du vem du är 
inloggad som och lite allmän 
information och eventuella ut-
försäljningar och erbjudande.

Menyval: SHOP
Här visas de produktområden som 
ni har valt ut att profilshopen skall 
hantera. Har ni t ex bara ett konto 
(=kläder) så visas bara den ikonen, 
även om så skor och/eller skydd 
skall dras från ditt ”klädkonto”.

Produkterna listas under respektive 
kategori. Vill du tillbaka till startsi-
dan trycker du på huset. Tryck på 
produkten och välj storlek. Antal 
ändrar du sedan i varukorgen.



 
Menyval: PROFIL: 
Här hittar du och kan ändra dina 
kontaktuppgifter. Mobilnummer är 
obligatoriskt då en bekräftelse på 
din order skickas som SMS. Vi mås-
te även kunna nå dig vid frågor, om 
din storlek är tillfälligt slut osv.

 
Under mina beställningar hittar du 
beställningar som har belastat res-
pektive konto och insättningar som 
har gjorts. Du kan även se dina or-
drar om du trycker på Visa Order.

Under konton ser du vilka transak-
tioner som har påverkat ditt konto.



I varukorgen ser du vilka artiklar du 
har valt. Du kan ta bort och änd-
ra antal. När du är klar trycker du 
på beställ så öppnas ytterligare en 
dialog.

Om beställningen understiger 500:- 
så måste du ange om du vill att vi 
skall skicka det ändå/samlevereras 
med annat eller hämta i butik.

Leveransplats måste väljas, finns 
inte det upplagt som du vill väljer 
du ”Leveransplats anges i medde-
landefältet” och skriver det där.

Du måste också bocka i ”Jag accep-
terar villkoren”

Nu har beställknappen blivit blå och 
du kan skicka iväg ordern.

Du får en bekräftelse på skärmen 
att det gått bra, dessutom skickas 
ett SMS till det nummer du angivit i 
dina kontaktuppgifter.


