
Markera order som KLAR (Attestfunktion)
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För en enklare orderhantering för användare som skall ”KLAR” markera en order för vidare behandling 

internt innan orden skickas till Solar så finns det nu en funktion som hanterar just detta på ett tydligt 

och enkelt sätt.

• För att aktivera funktionen så måste det finnas minst två användare ditt konto. En användare som är 

administratör och en användare som ej får skicka order.  Den användare som ej får skicka order kommer istället 

att ha en möjlighet att ”KLAR” markera sin order för att tydliggöra att orden är redo att skickas av den som är 

administratör. 

• Detta tydliggör när en order är klar för att skickas och minskar osäkerheten kring orderhantering internt på 

företaget.

Se vidare för en enkel lathund hur det fungerar. 



Gå till användarinställningar - Inloggad
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Användarinställningar
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Om du är administratör ser du följande meny: 

Min profil –

Mina användarinställningar för Solars E-handel

Hantera användare –

Lägga till, ändra eller ta bort användare

Kontohantering –

Se konto information samt editera kontonamn

Prenumerationer och medgivanden –

Mina val av erbjudanden och informations 

utskick från Solar



Ändra rättigheter på användare
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Orderansvarig / beställare

Välj Hantera användare

Hitta den användare som skall kunna Skicka order och se Alla 

ordrar. – Oftast en av administratörerna på kontot.

Se till så att användaren har dessa två inställningar markerade. 

Viktigt att användaren även kommer år alla de konton och projekt 

som skall hanteras av användaren.

glöm inte att sedan SPARA.

Orderskapare / underlag för order

Hitta den användaren som ej får skicka order och avmarkera 

funktionen ”Skicka order” samt om användaren endast skall kunna 

se sina egna gjorda dokument eller ej ”Alla ordrar”.

Klicka på SPARA för att spara dina ändringar.



Begränsade användaren – Markera order
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Den begränsade användaren som ej kan 

skicka order har nu istället möjligheten att 

”Klar” markera sin färdiga order. När denna 

markering är gjord syns även detta direkt i 

orderöversikten för alla användare som har 

tillåtelse att se alla ordrar. Gäller både i e-

handeln som i Solar Mobile (Solar Appen).

Glöm inte att spara orden för att kunna börja 

på en ny order.

”Skicka Order” knappen är ej aktiv för 

användaren och användaren har ett 

meddelande som förklarar varför högst upp i 

bild.

Användaren kan söka, leta och använda alla 

andra funktioner precis som vanligt. 



Orderläggare / Administratör – Skicka order
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Som orderläggare (administratör) kan 

jag nu enkelt se vilka ordrar som är 

klarmarkerade och färdiga för att 

skickas iväg. Jag ser vem som har gjort 

vilken order och vilken status. Jag kan 

även klicka på den lilla ”>” för att 

snabbt se vilka artiklar som finns under 

varje order.

För att skicka order, klicka på 

”Redigera” och sedan ”Skicka Order”.


