Beställ varor när du vill
Dygnet runt – 7 dagar i veckan – året om

M

ed Mårdskog & Lindkvist – Matgrossistens webbshop
kan du beställa varor precis när det passar dig. Den är
enkel att använda och hjälper dig att hålla koll på beställningar,
kampanjvaror, orderhistorik och inventering m m.
Att lägga dina beställningar på nätet blir inte opersonligare.
Vi ringer alltid upp för att bekräfta ordern och kollar så att
du inte missat några erbjudanden. Samtalet kan då hålla
högre kvalitet än när tiden ägnas åt stapelvaror. Vi finns alltid
nära till hands även med webbshopen.
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Stockmakarebyn i Huskvarna är en av våra
kunder som tagit till sig den nya tekniken.
Köksmästaren Thomas McBreen använder
gärna det nya sättet att beställa varor.
– Fördelarna med att beställa på webben är
att jag kan göra det när jag vill. Jag behöver
inte vänta på att någon ska ringa upp mig
utan jag tar det på lediga stunder, menar
Thomas.
– Surfplattan är perfekt när man ska handla.
Jag tar den med mig runt i köket, till kylen,
frysen och torrförrådet och knappar in det
direkt i datorn, konstaterar han.

– Jag börjar alltid på torsdagar med att maila
nästa veckas meny till innesäljaren på Mårdskog. Vi går tillsammans igenom om något är
beställningsvara. Därefter beställer jag själv
mina basvaror via webbshopen dagen innan
leverans. Där får jag en bra överblick på
sortiment och på priser som ändrar sig ofta.
Jag kan också i lugn och ro titta på kampanjprodukterna som finns under respektive
kategori. När min innesäljare sedan ringer
upp och bekräftar beställningen finns möjlighet att ställa frågor, berättar Thomas.
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Översikt
För att komma in i webbshopen måste du ha
2 Den översta menyn är ett kundunikt fält
ett användarnamn och lösenord som du får av med funktioner som bara rör dig: Anbudspriser,
din säljare hos oss. Börja på www.mardskog.se Frekventa varor, Inköpslistor, Inventeringslistor,
Orderhistorik, Min profil.
och klicka sedan på WEBBSHOP.
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I huvudmenyn ligger allmän information
om kampanjvaror i GODA/ÄDLA SIDORNA,
SORTIMENT, NÄRPRODUCERAT, KRAV/
EKOLOGISKT/MSC, FRUKT & GRÖNT, VIN
& SPRIT. När du klickar på någon av dessa
huvudkategorier får du upp fler valmöjligheter.
Ibland kan du få lov att göra ytterligare val.
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I MIN VARUKORG ser du värdet på det
du beställt.
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HITTA VAROR är en sökfunktion som
snabbt hjälper dig att hitta vad du söker. Ju
mer specifik du är i din sökning, desto bättre
träffbild får du.
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Vid LEVERANSDATUM ser du den valda
leveransdagen.
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Hitta och beställa varor
Börja alltid med att välja LEVERANSDATUM.
Vill du ha varorna senare än med nästa
leverans måste du Ändra datum.

Exempel 2:

Du söker den kycklingfilé som du köpte förra
gången. Skriv in ordet Kycklingfilé i HITTA
VAROR. Du kan då få ett stort antal träffar.
För att hitta en produkt klickar du på någon av Du kan då välja att se Alla / Kampanjpriser /
1 huvudkategorierna eller skriver in ditt sök- Anbudspriser / Senast beställt. Välj enhet, skriv
ord på 4 HITTA VAROR och trycker på Sök. in antalet och klicka på KÖP.

Exempel 1:

Du söker en färsk entrecote till ett bra pris.
Skriv in ordet Entrecote i HITTA VAROR.
Du kan också ta sökvägen SORTIMENT –
Färskt kött – Nötkött obehandlat. Produkterna
kommer då upp i bokstavsordning.

Symboler
✻ Fryst
K Kampanjpris
A Anbudspris
		
Frukt och grönt

Välj rätt enhet (KG, KART, ST osv), skriv i
antalet du vill beställa och tryck på KÖP.
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Anbudsprodukter Frekventa produkter
Under den här rubriken finns kundunika
produkter som du kommit överens om med
din säljare. När du ska beställa någon anbudsprodukt, fyll i antal förpackningar och tryck på
KÖP.
Om du inte vill trycka produkt för produkt,
fyller du i antalet förpackningar som du vill
beställa och trycker sedan på Lägg produkter
med saldo till varukorgen längst ned på sidan.
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Här finns de produkter som du handlar ofta av,
ordnade i bokstavsordning. Här finns max 150
produkter. När du ska beställa någon av dina
frekventa produkter, fyll i antal förpackningar
och tryck på KÖP eller Spara till lista.

Min varukorg
Efter att ha gjort dina KÖP klicka på Varukorg
uppe till höger. Du ser då leveransdatum, valda
artiklar och antalet du beställt. Är det någon
artikel du inte är nöjd med, tryck på ÄNDRA
eller TA BORT.
När du sedan vill skicka din beställning, tryck
på SLUTFÖR BESTÄLLNING. Efter cirka
15 minuter visas den i Orderhistorik. Varukorgen ska då vara noll igen.
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Inköpslistor
Inköpslistor är avsedda att användas för varor
du vill ha snabb access till framöver. Du kan
här välja en tidigare inköpslista eller skapa
en ny.
Vill du skapa en eller flera inköpslistor, skriver
du in önskat namn och trycker på Skapa. Till
listan lägger du sedan produkter som du vill
ha med genom att trycka på Spara till lista.
Beställning med inköpslistor sker genom
1. Välj LEVERANSDATUM
2. Välj Inköpslista
3. Lägg inköpslista i varukorg
4. Sedan går du in i Varukorg där du kan
ÄNDRA antal eller TA BORT produkterna.
5. Tryck till slut på SLUTFÖR BESTÄLLNING.
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Varukorgen töms automatiskt. Ordern visas
i Orderhistorik efter cirka 15 minuter. Nästa
gång du använder inköpslistan kommer föregående saldo att ligga kvar.

Inventeringslistan
Här håller du koll på lagersaldon och vilka
värden som finns i lager. Funktionen hjälper
dig att inte beställa för mycket. Inventeringar
kan göras zonvis, t ex för kolonial, kyl, frys etc.
För att skapa en inventeringslista, välj önskade
datum för att hämta statistik och döp den till
ett namn, t ex månad. Tryck sedan på Skapa.
Du kan sedan välja mellan att 7 Visa alla
eller 8 Visa zonvis.
Inventera in faktiskt antal och tryck på ÄNDRA
för att uppdatera värdet. Produkter du inte
längre har i lager kan raderas genom TA BORT.
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Nya artiklar lägger du till i rutan LÄGG TILL
NY ARTIKEL I INVENTERINGSLISTA.
Vill du skriva ut inventeringslistan som PDF
tryck på Exportera till PDF.
Kontokontering
Du har även möjlighet att lägga in din kontoplan i systemet och ta ut en konterad
inventeringslista vilket förenklar din bokföring.
Välj en inventeringslista och Visa zonvis.
Exportera till PDF.
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Orderhistorik

Min profil

Under Orderhistorik kan du få en snabb
överblick på dina beställningar. Tryck på
Orderdatum för att se ny beställning,
förhandsbeställning eller levererade och
fakturerade beställningar.

Här kan du byta lösenord och fylla i din
e-postadress för hantering av glömt lösenord.

Beställning med Orderhistorik gör du genom
1. Välj LEVERANSDATUM
2. Välj Orderdatum
3. Lägg i varukorg
4. Sedan går du in i Varukorg där du kan
ÄNDRA antal eller TA BORT produkterna.
5. Tryck till slut på SLUTFÖR BESTÄLLNING.
Varukorgen töms automatiskt. Ordern visas i
Orderhistorik efter cirka 15 minuter.
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Vi gör det enkelt
att komma igång
Meningen med webbshopen är att den ska
underlätta din vardag, frigöra tid i köket och till
dina gäster. Du ska kunna beställa precis när
det passar dig. Den ska också höja kvaliteten
i kontakten med oss och förhoppningsvis göra
den ännu personligare. För att komma igång
får du först en introduktion av din utesäljare.
Stöter du senare på problem eller har
funderingar kring webbshopen får du aldrig
dra dig för att fråga oss. Prata med din
säljare eller maila till webshop@mardskog.se.
Vi finns alltid nära tillhands.

Dina inloggningsuppgifter
Tänk på att skydda dina uppgifter
för vilka du är personligt ansvarig.
Användarnamn

Lösenord
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Alltid nära till hands
Mårdskog & Lindkvist –
Matgrossisten är de ledande
grossisterna till kommersiella
restauranger från Mälardalen
ner till Skåne. Från kust till
kust. Från våra kontor och
lager i Jönköping, Norrköping
och Kalmar kan du få det
mesta du behöver, inbegripet
det som finns på tallriken, i
glaset, på bordet och i köket.
Närhet blir alltid lite
personligare
Korta avstånd, både geografiskt och emotionellt, gör att
vi känner våra kunder och
de lokala förutsättningarna.

Det ger dig ett personligt
bemötande och god service.
Hos oss blir du aldrig
anonym.

Bredd och djup
Just nu satsar vi lite extra på
färskvarusidan med fokus på
kött, fågel, fisk och grönt.
I sortimentet har vi cirka
8 000 artiklar och några
tusen till kan vi leverera om vi
bara får några dagar på oss.

rötter i vår hembygd. Och
allt fler lokala producenter
kommer in i vårt sortiment
vartefter de får logistiken att
fungera.

Närproducerat blir allt
intressantare
Allt fler kunder vill kunna
servera mat och dryck med

Närlevererat skonar miljön
Korta transporter ligger i
tiden. Det är resurssnålt och
miljövänligt. Våra distribu-

Grossistgatan 9, 553 02 Jönköping.
Tel 036-18 12 00. Fax 036-18 86 94.

Tenngatan 8, 602 23 Norrköping.
Tel 011-32 16 00. Fax 011-31 33 50.

www.mardskog.se

tionsbilar är dessutom
försedda med senaste
teknik, ett resultat av ett
kontinuerligt arbete med
vår miljöcertifiering.

Strömsbergsvägen 9, 392 43 Kalmar.
Tel 0480-45 64 80. Fax 0480-512 40.

