
Administrera butik och produkter



Redigera butik
Gå in under Inställningar/Butik i adminpa-
nelen. Där hittar du alla inställningar som 
rör grundinformationen för din butik på 
Digitala Nyköping.

Börja med att ladda upp en stor banderollbild i storleken 
1280 x 495 pixlar (se separat artikel om bildstorlekar och 
format).

Därefter ska du ladda upp en profilbild, förslagsvis buti-
kens logotyp. 

Butiksnamn är det namn som visas i länken till er butik 
och som används som rubrik på butikssidan och i listvyer.

Ange ett telefonnummer för kundkontakt och frågor.

I fältet Mobilnummer för notifikationer anger du det 
eller de telefonnummer dit du vill skicka en notis när 
någon handlat en vara på Digitala Nyköping.

Ange butikens besöksadress. De här uppgifterna kom-
mer inte att visas på sajten, men bifogas i kundens order-
bekräftelse och hjälper kunden att hitta rätt om en vara 
ska hämtas i butik. Fältet platsnamn används endast i de 
fall man har fler än en butik.

Fyll i namnet på er bank + Bank IBAN-nummer.

Butikens öppettider visas i butikens sidhuvud och under 
”Om oss”. Informera gärna om avvikande öppettider eller 
ev. lunchstängt under ”Om oss”. De angivna öppettiderna 
ligger även till grund för informationen som kunden får 
vid valet att hämta varan  i butik.

Texten du fyller i fältet Undertitel (listvy) används när din 
butik visas under rubriken ”Våra butiker” på startsidan. 
Försök att begränsa texten till max 30-40 tecken.

Texten i fältet Slogan (butikssida) kan vara något längre 
men håll den gärna runt max 100 tecken. Texten ska kort 
presentera butikens utbud, och visas i sidhuvudet till 
höger om profilbild och butiksnamn.

Presentationstexten kan däremot vara lite längre och 
mer utförlig. Den visas under fliken ”Om oss” och ger er 
möjlighet att presentera butiken och det ni erbjuder. Här 
finns det även möjlighet att komplettera med en eller ett 
par extra bilder. Inled gärna med en sammanfattande 
ingresstext (formatera som rubrik 4), rubriken sätts som 
rubrik 2.

Fälten i gruppen citat används när butiken är utsedd till 
månadens butik. Fyll i ett kort citat/hälsning till kunderna 
och tala om vem hälsningen kommer från genom att fylla 
i ett namn, en titel och en bild.

På nästa sida ser du i vilka vyer respektive bild och text 
kommer att visas för era besökare.

Att tänka på gällande texthantering!
När du arbetar med texter ska du vara försiktig med att klippa och klistra texten direkt från webben, worddokument 
eller liknande. Risken är stor att du får med oönskad textformatering som gör att din text inte visas korrekt på dina 
butikssidor. För att försäkra dig om att din text inte innehåller någon dold formatering kan du klistra in ditt urklipp 
i något enkelt textverktyg utan formateringar (Anteckningar i PC eller Textredigerare i Mac). Kopiera sedan därifrån, 
och klistra slutligen in i administrationens textfält - då minimerar du risken att få med gammal formatering. 
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Lägg till eller redigera produkt
Gå in under produkter i huvudmenyn och 
klicka på knappen Lägg till produkt i övre 
högra hörnet för att skapa en ny produkt.

När du lägger till en ny produkt öppnas en pop up där du 
kan fylla i grundläggande information innan du går vidare. 
Allt det här kan du även justera i den fullständiga produkt-
vyn, så det räcker med att ange ett produktnamn innan 
du går vidare genom att klicka på Skapa produkt i nedre 
högra hörnet.

Högst upp på sidan hittar du produktens grundläggande 
uppgifter. 

A - Fyll i ett produktnamn.

B - Välj om din produkt ska ha variabler i form av storlekar, 
färgval etc.

C - Välj vilken kategori din produkt tillhör.

Lagersaldo
Ange ett artikelnummer och välj om du vill aktivera lager-
saldo för produkten. Fyll i hur många exemplar som finns 
i lager och ange en gräns (tröskelvärde) när du vill ha en 
varning för att varan börjar ta slut.

Välj om du vill tillåta restorder.

Här finns även möjlighet att bara tillåta kunden att köpa ett 
exemplar per beställning.

Frakt och moms
Här måste du ange vikt inklusive emballage  (i gram) för 
varan för att den ska kunna hanteras av fraktfirman. 
Längd, bredd och höjd är inte tvingande, men fyll gärna i 
samtliga värden.

Här väljer du även frakt- och momsklass för din produkt. 
När din vara är för stor för att levereras i brevlåda eller 
hängas i påse på dörren ska du välja alternativet Skrym-
mande under fraktklass.

D - Addera taggar till din produkt. Endast en tagg visas i vyn 
där dina produkter listas, men i de fall du valt fler än en 
visas samtliga på produktsidan.

E - Här beskriver du produkten. Försök att hålla texten gan-
ska kort och saklig. Börja med de viktigaste egenskaperna 
då de första raderna syns utan att kunden behöver klicka 
fram den fullständiga beskrivningen. Tänk på att använda 
de ord du tror att en besökande kund kan tänkas söka på.

F - Ladda upp en eller fler bilder.
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Att tänka på när du lägger upp en produkt

Upphämtning
Ange hur produkten kan hämtas upp:

- Kan hämtas i butik av kund
- Kan inte hämtas i butik av kund
- Måste hämtas i butik av kund

Övriga inställningar
När allt är klart avslutar du med att ändra produktstatus 
från Utkast till Publicerat.

Här finns även möjlighet att lämna ett meddelande i kun-
dens orderbekräftelse.

Fler varianter av samma produkt
Att bygga upp en produkt med variationer för exempelvis färg och storlek är inte alltid nödvändigt. Säljer ni en produkt i tre 
olika färger där storleken är densamma på alla tre går det lika bra att lägga upp den som tre separata produkter. 

Finns den däremot i fler än tre färger och kanske i kombination med olika storlekar är det en bra idé att lägga upp produkten 
med variationer där kunden själv kan kombinera rätt färg eller modell med rätt storlek. Se nästa sida för mer information om 
attribut och variationer. 

Kategorisering
Alla produkter i Digitala Nyköping ska tillhöra en kategori. Detta för att kunden snabbt ska hitta rätt vara oavsett vilken butik 
som säljer varan. För att begränsa antalet kategorier har vi utgått från ganska breda grupperingar. Ibland är det kanske inte 
självklart vilken kategori en vara ska tillhöra. Fundera över var du tror att produkten säljer bäst och vilken kategori din kund 
kommer att klicka in sig på. En handduk säljer sannolikt bättre under avdelningen ”heminredning” jämfört med om den skul-
le ligga under kategorin ”övrigt”. Även om du kanske inte i första hand förknippar en handduk med just heminredning.

Taggar
Systemet med taggar hjälper till att gruppera och exponera din produkt. En nyinkommen jacka i herrmodell bör alltså taggas 
med ”Nyhet” och ”Herr”. Beroende på årstid kan man sedan komplettera med ”Fars dag” eller ”Julklappstips” om man vill. 

Taggarna hjälper till att gruppera dina varor så att de visas under rubriken ”Relaterade produkter” på relevanta sidor. Genom 
att klicka på en tagg kan besökaren direkt filtrera fram samtliga varor med aktuell tagg oavsett vilken butik som säljer varan. 

Precis som med kategorierna eftersträvar vi så breda grupper som möjligt. Det finns ett begränsat antal fördefinierade tag-
gar att välja bland. Med den gemensamma taggen ”Julklappstips” kommer alla relevanta produkter att grupperas rätt. Risken 
är annars att butik A benämner sina presenter ”Tipsa tomten” medan butik B säger ”Julklapp”. 

Glöm inte att underhålla dina taggar, det som under december var en julklapp kanske vinner på taggen ”Alla hjärtans dag” 
under några veckor från slutet av januari.

Länkade produkter/merförsäljning
Rekommendera ett alternativ till den produkt som just nu 
visas, till exempel produkter som är mer lönsamma, av 
bättre kvalitet eller dyrare.

Skriv in namn eller artikelnummer på en produkt du vill 
hänvisa till. Den eller de produkter du väljer kommer att 
visas under ”Du gillar kanske också...” på produktsidan (se 
bild nedan)



5 När systemet har skapat variationer utifrån dina värden 
har du möjlighet att justera detaljerna på respektive vari-
ation. Sätt unika priser utifrån storlek eller modell. Ladda 
upp egna bilder där du visar produkten i vald färg etc. Klicka 
på pilen i övre högra hörnet för att öppna detaljvyn.

Istället för att gå in och justera en i taget kan du massre-
digera dina variationer. I samma rullgardinsmeny som du 
använde i föregående steg hittar du nu alternativ för att 
hantera alla variationer. T.ex sätta samma ordinarie pris för 
samtliga variationer.

3 Nu är det dags att skapa variationer som ger kunden möj-
lighet att välja de storlekar vi har förberett. 

Börja med att kryssa i Använd för variationer till vänster. 

Välj sedan alternativet Skapa variation från alla attribut 
och klicka på knappen Verkställ. 

4 Har du satt upp fler än ett attribut kommer kombinatio-
ner av dessa att skapas. Kunden får då möjlighet att välja 
både storlek och exempelvis färg i butiken.

2 När du lagt till ett attribut ska du sedan koppla två eller 
fler värden till ditt attribut. I det här fallet har vi valt storlek 
och vill ge kunden möjlighet att välja small, medium eller 
large. 

Klicka i det högra textfältet för att välja bland de fördefini-
erade storlekarna eller klicka på knappen Välj alla. Här kan 
du sedan rensa bland storlekarna genom att i efterhand 
klicka på krysset till vänster om storleken.

1 Lägg till egna attribut som är specifika för den aktuella 
produkten eller välj något av de fördefinierade värdena. Välj 
attribut i listan och klicka på Lägg till attribut.

Attribut och variationer
Lägg till variationer och attribut till din 
produkt. Färger, storlekar eller andra varian-
ter som kunden ska kunna välja mellan.



Klicka på Kampanjer i administrationens huvudmeny. Här 
hittar du dina befintliga kampanjer och skapar nya.

Klicka på knappen Skapa ny kampanj i övre högra hörnet 
för att sätta upp en ny kampanj.

Börja med att fylla i en titel på din kampanj. Den är inte 
synlig utåt för besökaren, den visas bara i administratio-
nen.

Texten du skriver i fältet Beskrivning är rubriken som kom-
mer att synas utåt i din annons.

Under Produkter väljer du vilka av dina varor som ska ingå 
i kampanjen. Klicka på en produkt i vänsterspalten för att 
flytta den till dina aktiva produkter i högerspalten.

En rabatt appliceras nu på de valda varornas ordinarie pris. 
I fältet under Rabatt i % anger du hur stor rabatten ska 
vara.

Välj mellan vilka datum kampanjen ska vara aktiv i fälten 
Startperiod och Slutperiod.

Ladda upp en bild till din annons under fältet Dekorbild.

Komplettera gärna dina kampanjprodukter med relevant 
tagg för att ge varorna extra exponering på din egen butiks-
sida och på de gemensamma kategorisidorna.

Kampanjer utan valda produkter
Du har även möjlighet att skapa en annons kopplad till en 
kampanj där du inte väljer produkter och anger en gemen-
sam rabatt i fälten ovan.

Butiken kanske ingår i en större kedja med gemensamt 
kampanjmaterial i form av DR eller andra typer av befintli-
ga annonser. 

Då hoppar du över fälten Produkter och Rabatt i %, men 
väljer datum och går sedan vidare till Annonsmaterial (pdf, 
jpg, png). 

Där laddar du upp ditt befintliga annonsmaterial som vid 
klick öppnar din annons i ett nytt webbläsarfönster utan att 
det påverkar några av produkterna på din butikssida.

Kampanjer
Lägg upp en enkel annons för att tipsa om 
dina kampanjvaror. Dina kampanjer visas 
både under fliken kampanjer på din egen 
butikssida och tillsammans med övriga buti-
kers erbjudanden under ”Alla kampanjer” på 
startsidan.

Innan du skapar en kampanj!
En kampanj är en eller flera varor som under 
en begränsad tid säljs till ett rabatterat pris. 

I annat fall ska detta läggas upp som en 
tjänst. Se nästa sida.



Om ni erbjuder tjänster som inte går att paketera som 
regelrätta produkter finns det möjlighet att presentera ert 
utbud under fliken tjänster.

Skriv en kort presentation av ert tjänsteutbud i fältet A. 
Komplettera med information om respektive tjänst genom 
att ladda upp en pdf (eller bild) i fältet B. Tänk på att sätta 
en kortfattad tydlig rubrik till ditt uppladdade dokument.

Här är en pdf att föredra framför en bild. En pdf fungerar 
oftast bättre för både läsning på skärm och utskrift.

Var tydlig mot kunden
Eftersom tjänsterna inte kan köpas online är det viktigt att i 
pdf:en tydligt tala om för kunden hur de bäst kontaktar er. 
Vill ni att de mailar, ringer eller kommer in i butiken? Se till 
att det är supertydligt - då ökar chansen att kunden gör ett 
köp.

Tjänst eller produkt?
Fundera gärna en extra gång på om någon av dina tjänster 
går att förpacka som en produkt, fysisk eller bokningsbar. 

Med hjälp av attribut och variationer går det i många fall att 
skapa en säljbar produkt av det som idag är en tjänst.

Titta på inställningarna för bokningsbara produkter. Här 
kan du sätta upp en kalender där kunden själv bokar och 
betalar en tjänst eller produkt på den eller de dagar du 
erbjuder dina tjänster.

Låt er kund boka en lokal, delta i en kurs eller föreläsning, 
hyra utrustning etc. I kombination med tilläggsprodukter 
kan du ge kunden förutsättningar att skräddarsy sin tjänst 
eller vara i detalj.

Tjänster
Under fliken Tjänster har du möjlighet att 
presentera de tjänster ni erbjuder. 
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Resurser 
De resurser som finns tillgängliga att hyra redigeras under 
fliken ”Hantera resurser”. En resurs kan till exempel vara en 
lokal, en maskin, fem kanoter eller något annat du vill hyra 
ut i en eller flera bokningsbara produkter.

Här lägger du in de resurser som sedan finns att välja på 
när du skapar en bokningsbar produkt. 

Ge resursen ett namn (A), ange tillgängligt antal (B) och om 
du vill, begränsa vilka dagar, veckor eller månader resursen 
finns tillgänglig (C).

I exemplet till höger hyr man ut kajaker och kanoter i 
tvåtimmarsintervall. De fem kanoterna hyrs inte ut alls 
på lördagar och mån-tis är tillgängligheten begränsad på 
eftermiddag/kväll. 

På produktsidan där kunden gör sitt val (D) är nu lörda-
garna nedsläckta och på måndagar och tisdagar är valet 
av tid begränsat enligt de begränsningar som gjorts under 
”Redigera resurs”.

Den enklaste formen av bokningsbar produkt innehåller 
bara en kalender med datum/tid och ett pris, medan en 
mer avancerad produkt kan bestå av flera olika val.

Förutom grundparametrarna ovan kan du i en mer avan-
cerad produktbokning ge kunden möjlighet att välja mellan 
flera olika typer av resurser, deltagartyper och extra tillval. 

Priset kan styras utifrån ovanstående val med separat pris-
sättning för exempelvis vuxen/barn, kanot/kajak etc. Men 
kan även baseras på ett fast pris där vissa val ingår i priset 
medan andra tillval eller uppgraderingar kostar extra.

Bokningsbara produkter
Hyr ut maskiner, verktyg eller annan utrust-
ning per timme, dag eller vecka. Sälj platser 
till en vinprovning, middag eller kvällskurs. 
Låt kunden själv boka en lokal, bowlingbana 
eller spabesök.
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Skapa en bokningsbar produkt
De grundläggande delarna i en bokningsbar produkt skiljer 
sig inte nämnvärt från en vanlig produkt. Namn, kategori, 
taggar, beskrivningstext och bilder hanteras på samma sätt 
som övriga produkter. Nedan beskrivs de fält och funktio-
ner som är unika för de bokningsbara produkterna.

Inställningar för bokningskalendern
A - Kalendern delas in i bokningsbara block. Minuter, dagar 
timmar, dagar eller månader, ange hur långa bokningsbara 
block du vill ha.

B - Du kan välja att dölja kalendern tills kunden aktivt klickar 
för att välja period. Vi rekommenderar att kalendern är 
synlig hela tiden.

C - Välj om du vill ge möjlighet för kunden att aktivera flera 
block i kalendern med start-och stoppdatum.

D - Välj om bokningen kräver ert godkännande/bekräftelse. 
Betalning kommer ej att tas i kassan.

E - Välj om du vill låta kunden göra en avbokning efter att 
den har köpts. Återbetalning skickas inte automatiskt.

Tillgänglighet  
F - Max antal bokningar per block.

G - Hur snart inpå dagens datum ska bokningar kunna gö-
ras? Krävs det att en bokning görs senast en vecka i förväg? 
Skriv 7 i textfältet och välj alternativet dagar.

H - Hur långt fram i tiden ska kunden kunna göra en bok-
ning? Begränsa framtida bokningar med antal månader, 
veckor, dagar eller timmar.

I - Krävs en ”buffertperiod” mellan uthyrningarna för 
service, rengöring etc? Fyll i antal timmar här.

J - Ange om samtliga datum är lediga eller fullbokade från 
början. 

K - Ange tid för första bokningsbara tid på dagen.

L - Begränsa veckodag för val av start- och stoppdatum. 

M - Ange tillgängligheten (dagar, veckor eller månader) på 
motsvarande sätt som när du hanterar en resurs. Används i 
första hand när produktbokningen inte bygger på resurser.

Priser  
N - Priset kan sättas antingen som ett baspris eller ett 
blockpris. Här har du även möjlighet att fylla i ett frånpris 
som visas nedanför rubriken på produktsidan.

O - Skiljer priset beroende på veckodag eller säsong? Höj el-
ler sänk bas- eller blockpriset utifrån timmar, dagar, veckor 
eller månader.
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Personer/deltagare
A - Aktivera rutan ”Hantera personer” för att göra begräns-
ningar och anpassningar gällande personer och deltagare.

B - Ange minsta antal personer per bokning.

C - Ange max antal personer per bokning.

D - Multiplicera alla kostnader per person: Välj om du vill 
multiplicera hela bokningskostnaden (block- och baskost-
nader) med personantalet.

E - Räkna personer som bokningar: Välj detta för att räkna 
varje person som en bokning tills det maximala antalet 
bokningar per block (i tillgänglighet) har uppnåtts.

F - Aktivera persontyper för att erbjuda olika bokningskost-
nader för olika typer av deltagare. Till exempel, vuxna och 
barn.

G - Lägg till önskat antal persontyper och anpassa priser 
och min/max-antal för respektive kategori.

Resurser
H - Aktivera rutan ”Hantera resurser” för att koppla de re-
surser du skapat tidigare till din bokningsbara produkt.

I - Skriv en rubrik som visas i anslutning till resursväljaren 
på produktsidan.

J - Välj om en resurs ska tilldelas automatiskt eller om kun-
den ska ha möjlighet att välja själv.

K - Lägg till de resurser du vill koppla till produkten och sätt 
pris på respektive resurs. I de fall priset är detsamma på 
samtliga resurser kan du hoppa över den individuella pris-
sättningen och använda den globala prissättningen.
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De tillval du kopplar till din produkt kan antingen ingå i 
priset eller kosta extra. En snygg presentpåse till varan du 
köper, gravyr på ett smycke eller fruktskålar till lokalen du 
ska hyra ut.

Priset på tillägget kan vara procentbaserat, baserat på 
antal, eller vara ett fast enhetspris.

Förutom kryssrutor, rullgardinsmenyer etc, där kunden väl-
jer bland tillvalen finns även möjlighet att lägga på ett eget 
valfritt belopp. En extra inbetalning enligt överenskommel-
se eller möjlighet att skänka en peng till en insamling.

Låt tilläggen vara en tillfällig bonus under en begränsad 
period, eller låt de vara aktiva permanent. Du kan när som 
helst redigera och komplettera befintliga produkter med 
valfritt antal tillägg.

Alla tillägg summeras tillsammans med varans grundpris 
och knyts till huvudprodukten. 

Tilläggsprodukter
Oavsett om du sätter upp en vanlig produkt 
eller en bokningsbar produkt, kan du lägga 
in extra tillval i form av produkter eller tjänster. 



Banderollbilden som visas i sidhuvudet på butikssidorna 
fungerar bäst om den är rätt beskuren från början. 1280 
pixlar bred och 495 pixlar hög. Har du ingen möjlighet att 
beskära innan du laddar upp din bild finns det en funktion 
för att beskära i administrationen. 

Eftersom webbplatsen är responsiv kommer dina bilder att 
visas lite olika beroende på hur besökaren tittar på sajten. 
I mobiltelefonen kommer den att kapas i höger- och 
vänsterkant, medan samma bild på en stor datorskärm 
kommer att kapas lite i över- och nederkant. 

Den enda ”säkra ytan” som alltid kommer att visas lig-
ger alltså i bildens centrum och är ca 695 x 345 pixlar av 
originalbilden (se exempel till höger). Tänk även på att den 
grafiska detaljen med pil-ikonen går ner en bit i bilden.

Profilbilderna kommer alltid att vara relativt små på 
webbplatsen. Där bör originalbilden vara kvadratisk med en 
upplösning på minst 150x150pixlar. Om du laddar upp en 
större profilbild kommer den ändå att visas korrekt, men 
tänk på att inte ladda upp onödigt tunga filer håll dig gärna 
under 400x400 pixlar.

Din profilbild kommer automatiskt att visas som en cirkel på 
webbplatsen, tänk på att hörnen i din kvadrat kommer att 
skäras bort. Om din logotype är kvadratisk bör du alltså läg-
ga på lite extra marginal i din bild och ta höjd för att hörnen 
inte kommer att synas.

Produktbilderna visas i kvadratiskt format i listor och på 
produktsidorna. Vill du ha full koll på hur din vara expone-
ras och att hela produkten syns, bör du alltså ladda upp en 
kvadratisk produktbild. Åtminstone som huvudbild.

På produktsidorna finns det möjlighet att komplettera med 
fler bilder. Om du laddar upp en rektangulär bild kommer 
den ändå att placeras i en kvadratisk hållare och beskäras, 
men visas i originalformat vid klick.

Tänk på att inte ladda upp för små bilder. En bild som är 
mindre än bildhållaren på produktsidan kommer att skalas 
upp och bli pixlig. Se till att din bild är minst 1024x1024 
pixlar, men inte större än 1920x1920 pixlar.

Bildformat och storlekar
Bilderna som används på webbplatsen an-
passas automatiskt till respektive plats där 
de används och det ska inte gå att förstöra 
layouten genom att ladda upp en bild i fel 
proportioner. Däremot finns det några rikt-
linjer att följa för bästa resultat.


