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Ved at følge disse få instruktion lære du hurtig hvorledes din nye Backoffice er opbygget
og skal betjenes - God fornøjelse.

Log ind 1
1. gå til www.Horescon.dk og klik på login
til Backoffice øverst til højre
2. Herefter kommer du til den i venstre side
viste skærm.

Log Ind
1. Indtast den email adresse i feltet email
- brug den du brugte til registreringen.
2. Indtast det password du angav ved
registreringen.
3. Marker Remember Me - så skal du
nemlig ikke taste i fremtiden.

Home - Onlineshop
1. Du er nu kommet ind på forsiden
til dit nye Backoffice. Her på Home
siden vil du i fremtiden få vist din
realtime omsætninger oma. Det kan
du udforske senere - Nu skal vi
nemlig lige lave lidt nem konfiguration.
2. Tryk på Online Shop
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Online Shop - konfigurering
1. Nu skal vi lige have sat nogle få ting
ind i systemet så din shop virker for
dig!
2. Shop Is Closed - Her angiver du om din
shop er åben eller lukket. Hvis du får
for travlt og lige vil lukke shoppen, skal
du gå herind, markere Shop Is Closed
og trykke på SAVE. Så kan der nemlig
ikke bestilles fra shoppen.
3. Regular Shop Open Time - Her anfører
hvornår du vil åbne
4. Regular Shop Close Time - Her anfører
du hvornår du vil lukke din shop
5. Minimum Delivery time - er den tid som
du minimum kan levere på
6. Minimum Take Away time - er den tid du
skal bruge på at tilberede maden.

SAVE Online shop konfiguration

Det var så lige den første del af opsættet.
1. Når din shop er genereret hos os vil du
modtage en ny mail fra os med et
link til din shop. Dette link skal du så
indsætte Her i Online Shop Konfiguration.
2. Klik på Shop URL
3. Skriv nu det link som du har fået på
mail fra os.
------Vil du sætte et logo eller billede af din
forretning ind øverst på shoppen skal
du klikke
4. Klik på Branding Header Image Choose,
hvorefter du kan vælge et billede fra din
enhed og vise på din shop
5. Tryk SAVE og Upload.

Online Shop konfiguration - Betalings modtagelse på siden
1. Klik på fanen : Payment Integration
2. Marker Pre Payment orders
3. Marker Forse Pre Payment
4. Du vil så snart din indløsningsaftale
er færdigbehandlet og godkendt modtage
en mail fra os med nogle koder på.
Er der tale om en ReePay kode skal den
indtastes i feltet ReePay API Key.
Er der tale om S5 skal aktuelle felter
indtastes i S5 felterne.
5. Efter endt indtastnng trykkes Save og du
vi se en grøn save bjælke øverst i
skærmen.
Nu mangler vi bare at lave artikler - Næste
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Opret artikler
1. Klik på Articles

Opret artikler - Ny artikel
1. Klik på knappen New Article - Et PLU
nummer vil nu fremkomme nedenfor med
en pil til venstre derfor.

Opret Artikel - Editer artikel PLU nr - visning
1. Klik på pilen til venstre for den artikel
PLU som du har lavet. Artiklen vil nu
folde sig ud nedad indeholdende alle
de felter til informationer som du ønsker
at den aktuelle PLU artikel skal have
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Opret Artikel - Editer artikel PLU nr - edit Basic Info
1. Basic Info Fanebladet
2. Name - Indtast artikelnavnet
3. Group - Indtast varegruppen hvori artilen
tilhører. NB. Det er vigtigt at Gruppenavn
skrives nøjagtigt ens for de vare der skal
være i den aktuelle gruppe.
ex. Skriver man Burger i group til en vare
og burger i Group til en anden vare, så
har man lavet to varegrupper og de vises
derfor i to forskellige varegrupper på omsætnings rapporterne. Husk derfor altid
konsitens i varegrupperne ex. Burger og
de vil fremkomme i samme gruppe.
4. Price 2 Regular - her indtaster du prisen
for din vare.

Opret Artikel - Edit artikel PLU nr - Online shop
1. Tryk på SAVE
2. En grøn bjælke fremkommer øverst i
billedet og kvittere med SAVED
Her kan du se hvordan det skal se ud!
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Opret Artikel - Edit artikel PLU nr - Online Shop
1. Nu skal vi have varen vist på shoppen
2. Tryk på fanebladet Online Shop i articles
3. Som du kan se er der en rød bjæle med
teksten:
Price2 Regular will be used for online shops
4. Take Away Visible markeres hvis man
ønsker at varen skal kunne sælges på
shoppen.
5. Alternative Describtion - her indføres den
tekst som man vil have tilknyttet varen
på shoppen.
ex. Burgeren leveres med pommes frites
og aioli.

Opret Artikel - Edit artikel PLU nr - Online Shop SAVED
1. Klik nu på Save - der vil nu øverst
i billedet fremkomme en grøn bjælke med
bekræftelsen SAVED.
2. Således foretages oprettelser af vare.

Upload af alle dine vare til shop
1. Som det sidste skal du nu uploade de
vare som du har lavet til din shop.
2. Vælg Online Shop i menue til venstre
3. Tryk på Upload Articles
4. En grøn bjælke fremkommer nu øverst
på skærmen og kvittere med Saved.

Din shop er nu online med
alle dine artikler og du kan
begynde at modtage ordre.
Rigtig god fornøjelse.
Mvh
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