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Skicka in dina referenser och artiklar till Internetbutiken
Vi har möjligheten att från anropande system ta emot information såsom inköpsnummer,
handläggare och godsmärke på ett enkelt sätt. Man sätter samman en länk enligt nedanstående
exempel.
http://www.elektroskandia.se/Start.aspx?bestref=[testRef]&erhandl=[testHandl]&godsmarkni
ng=[testGodsmarkning]
Beskrivning av parametrarna,
•

Parameternamn: bestref
I denna parameter skickas oftast inköps- eller arbets/projektnummer. Värdet i denna
parameter kommer i kassan att visas i fältet för Order/Fakturamärkning

•

Parameternamn: erhandl
Här anges beställarens namn i klartext. Värdet i denna parameter visas sedan i fältet för Er
handläggare i kassan.

•

Parameternamn: godsmarkning
Godsmärkning som ska finnas med på packsedel, och godset etiketter. Värdet visas i fältet
Godsmärkning i kassan

Inparametrarna är oberoende av varandra, dvs. möjlighet att bara skicka in godsmärkning går
det alldeles utmärkt.
Tanken är alltså att det system som anropar vår Internetbutik själv får använda dessa
inparametrar för att skicka in sina uppgifter från inköpssystemet, detta hjälper till att
säkerställa rätt referenser, handläggare och godsmärke för beställningen.
Vet man från börja vilka artiklar man ska beställa, kan också artikelnummer och antal skickas
in i nedanstående parameter:
•

Parameternamn: param1
Formatet som måste följas, är artikelnummer först, sedan semikolon (;) och därefter
antalet. Ska flera än 1 artikel skickas in separeras de med dollartecken ($).

Exempel för 1 artikel:
http://www.elektroskandia.se/Start.aspx?param1=7011005;5
Exempel med 3 artiklar:
http://www.elektroskandia.se/Start.aspx?param1=7011005;5$1400802;2$1830296;10
Tänk på att när man skickar fler än 1 artikel i parameter så måste varje värdepar, dvs.
artikelnummer;antal separeras med att dollartecken.
Parametern param1, kan användas tillsammans med någon eller alla av ovan nämnda
parametrar för att skapa en komplett order.
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Hur fungerar det i Internetbutiken?
Beroende på vilka parametrarna som skickas, så kommer Internetbutiken att behöva veta vem
man är som användare. När webbläsaren visar vår Internetbutik så har informationen i
parametrarna skickats och ligger sparade tills det att du loggar in med användarnamn och
lösenord.
Om artiklar skickats med i param1 parameter, läs nästa avsnitt

När artiklar skickats
Om parametern param1 innehåller artiklar ser startsidan ut som nedan, under fälten för
användarnamn och lösenord syns en gul ruta med informationen att den sida du försökte nå
kräver inloggning. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka därefter på knappen
Logga in.
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Efter att du loggat in kommer du till sidan för offlineorder där de antal och artikelnummer nu
är angivna. För att lägg till artiklarna i kundvagnen klicka på knappen Lägg i kundvagnen.

Artiklarna har nu lagts till, för att slutföra din beställning klicka på länken Gå till kassan. Var
parametrarna för bestref, erhandl eller godsmarkning angivna så kommer informationen för
dessa parametrar visas i kassan under rubriken Ordermärkning.
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När referenser skickats
När endast referenser till beställningen skickats, möts man av startsidan. Ange därefter
användarnamn och lösenord för att logga in. Beställ de varor du önskar via produktsortiment,
snabborder, eller något annat av de beställningsalternativ som finns i ordermenyn.

När beställningen är klar, klicka på länken ”Gå till kassan” för att slutföra beställningen. I
kassan under ordermärkning visas nu de referenser som skickats in med hjälp av
parametrarna.
För att skicka beställningen klicka på knappen ”Boka order”.
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Här visas de referenser som skickats in via parametrarna i kassan.
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Integrera via webservice
Webservicen finns på https://www.elektroskandia.se/service/ExternKundService.asmx
Anrop måste göras via HTTPS, eftersom det krävs användarnamn och lösenord för
verifiering.
Följande funktioner finns i webservicen och beskrivs nedan.

Saldoförfrågan
Returnerar det just nu disponibla lagersaldot för den angivna artikeln. Det disponibla saldot
avser vårt centrallager.
Funktionsnamn:
Parametrar:

Returnerar:

GetAvailableStock
UserId (string), avser användarnamn
Pwd (string), avser lösenord
ItemNo (string), avser artikelnummer
Det aktuella lagersaldo, eller texten ”Lagerföres ej, vid beställning
tillkommer frakt” (string)

Kundnettopris
Returnerar ordinarie kundnettopris
Funktionsnamn:
Parametrar:

Returnerar:

GetNetPrice
UserId (string), avser användarnamn
Pwd (string), avser lösenord
ItemNo (string), avser artikelnummer
Ordinarie kundnettopris (string)

Hämta GNP priser
Returnerar GNP priser för den just nu gällande prislistan
Funktionsnamn:
Parametrar:
Returnerar:

GetItemsGnp
UserId (string), avser användarnamn
Pwd (string), avser lösenord
Ett otypat dataset (xml)
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Länka till produktinformation
Det finns möjlighet att länka till produktinformationen i vår Internetkatalog med hjälp av ett
artikelnummer.
Länken till produktinformationen är:
http://www.elektroskandia.se/Popup/KatalogPopup.aspx?Artnr=[artnr], ändra [artnr] till
aktuellt artikelnummer för att se produktinformationen.
Exempel på länk:
http://www.elektroskandia.se/Popup/KatalogPopup.aspx?Artnr=1830296
Länken pekar direkt till produktinformationen i Internetkatalogen, aktuellt artikelnummer
kommer även att lysas upp med grön bakgrundfärg.
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