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1) KLIKK PÅ «ADD YOUR BUSINESS» ( Første gang du legger inn ) «EDIT your businnes» for å gjøre endringer.

PRESENTER DIN BEDRIFT PÅ BEDRIFTSPORTALEN: BUSINESS:NO
Kortfattet bruksanvisning for å komme igang:
Vi er ønsker gjerne tips i den videre utviklingen. Vi kommer også tilbake angående TILBUD og ARRANGEMENT.
Muligheter: ( Norsk, Engelsk, Tysk – ønsker du flere språk eller andre tips ? Bruk «Contact us» - menyen.
Språk: Vi har lagt inn Engelsk som hovedspråk, men Norsk og Tysk er også tilgjengelige. Legg gjerne norsk tekst inn i de engelske
feltene – det går helt fint.
Ut fra den pakke som er valgt, legger du inn:
Bedriftsdata, Logo, Bakgrunnsbilde, Meta «tags», Foto, Video, Åpningstider, Tilbud, Arrangement ++.
Alle pakker:
Betaling: Via PayPal, VISA, Mastercard, Bank og ( VIPPS kommer, se nederst )

Første bilde / side som kommer alternative muligheter
du kan velge.
Nederst på siden velger du den pakken du ønsker med
å klikke på «Select package». Hver pakke viser hvilke
innhold du har mulighet til å presentere.
Dersom vi eller andre har lagt inn din bedrift, velg
GRATIS-pakken, så overfører vi din oppføring.

PRIS
pr. år.

Etter å ha valgt pakke, må du første
gang, legge inn Navn, brukernavn, en
gyldig email ( det blir sendt en email
som du må godkjenne ) og passord to
ganger.
Til slutt må du akseptere vilkårene ved
å merke av i feltet foran « I agree with
the terms and condition» og lagre.
-------Detsom du allerede har en oppføring/
konto, logger du inn med riktig
brukernavn og passord i feltene til
høyre.
Dersom du skal legg inn en ny bedrift,
velger du pakke og logger inn i de høyre
feltene.

Dersom du har en eller flere oppføringer hos oss, velger du «EDIT your business» i
øverste menyrekke ( under ADD YOUR BUSINESS ).
Du får da opp menyen vist i utsnittet til venstre.
Her kan du også velge:
«Forgot your password?» - Gir det mulighet til å endre passordet – på email.
«Forgot your username?» - Gir deg brukernavnet - på email.
«Don’t have an account?» - Overfører deg til «Pakkevalget» - vist over.
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PRIS
pr. år.

Kan legges inn på et eller flere språk:
Norsk kan også legges inn i alle felt.
Hovedfeltet er Engelsk.
Bedriftsdetaljer:
Bedriftens navn (Alias automatisk)
Website: Link til hjemmeside.
Velg Bedriftstype, Stiftelsesår og hvor
mange ansatte dere har.
Keywords: Nøkkelord som finner
bedriften på internett.
Business Slogan:
Bedriftens slagord – kjennetgn.
Business Short Description:
En kort beskrivelse av bedriften.

Business Description:
En lengere beskrivelse av bedriften og
dens virkeområde.

PRIS
pr. år.

Bedriftstype:
Her velger du den kategori bedriften
tilhører. Du kan begynne å skrive, så
kommer forslagene opp.

Åpningstider:
Du har mulighet til å legge inn
åpningstider, også med pauser midt
på dagen.
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PRIS
pr. år.

Beliggenhet:
Beliggenheten er viktig for å komme
frem på det automatiske kartet.
Begynn å skrive inn adressen i det grå
merkede feltet. Dersom adressen
kommer frem rett under, klikker du på
denne og feltene fylles ut automatisk.
Dersom ikke dette skjer, må de feltene
som kommer opp med rød merknad,
eller feltene som er merket med *
fylles ut.
Etter hvordan din PC er satt opp,
kommer kartet frem automatisk ved
lagring.
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Bedriftskontakt:
Fyll ut telefonnummer og mobil.
- Dette vises på fremsiden
PRIS
pr. år.

Email:
Email er nødvendig, men vises ikke på
fremsiden. Det er likevel mulighet for
kunder på bruke kontaktskjema på
fremsiden.
Kontaktperson:
Dersom bedriften har en egen
kontaktperson, legges denne inn i
dette skjemaet. Email vises ikke på
fremsiden.

Sosiale Nettverk:
I dette skjemaet legges inn:
Facebook: Link/bruker
LinkedIN: Link/bruker
YouTube: Link/bruker
Pinterest: Link/bruker
Twitter: Link/bruker
Skype ID: Brukernavnet
Instagram: Link/bruker
WhatsApp: Brukernummer

PRIS
pr. år.

Logo og bakgrunnsbilde:
Her kan du last opp bedriftens Logo og
bakgrunnsbilde til oppføringen.
Se Skalering under, for tilpassing.
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Foto, Video og Vedlegg:
Dersom du har valgt en pakke med
Foto, Video og Vedlegg:
Foto:
Velges med Add Files for å hente fra
PC’n eller de kan «dra’es» og slippes i
denne boksen.
Video:
Du kan legge inn video fra YouTube og
Vimeo.
Dette gjøres ved å kopiere (ctrl+c)
«share» linken fra Youtube/Vimeo,
klikke i feltet under Video og trykke
ctrl+v. Dersom du ønsker flere
videoer, klikker du på Add video og et
nytt felt kommer opp.
Attachment / Vedlegg:
Du kan dra og slippe vedleggene fra
PC’n og i boksen til venstre.
Filene bør være PDF. Ikke alle filtyper
blir akseptert.
Problemer ? Kontakt opp på mail.

SKALERING Logo og bakgrunn:
Skaleringen kan gjøres på to måter; Den lyse delen kan flyttes slik at den passer best mulig. Det er kn den lyse delen som vil
vises. Dersom du ønsker å skalere figuren bak, «scroller» du på museknappen utenfor det lyse feltet og kan deretter flytte
dett slik at bildet passer best.
Vi vil lage en video på hvordan dette gjøres.
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PRIS
pr. år.

Extra Tab:
Dersom du har valgt en pakke som gir
mulighet for ekstra felt på fremsiden,
har du mulighet for å gjøre dette i
dette skjemaet.
Normalt er dette brukt til ren tekst
eller enkel html. Andre typer script og
koder blr automatisk slettet ved
lagring.
For å få lagret, må du akseptere
betingelsene ved å merke av i boksen:
I agree with the terms and condition.
Trykk deretter save.

Fakturainformasjon:
Nå er du nesten ferdig med å legge inn
bedriften.
Fakturadetaljer kommer automatisk
opp. Husk å sjekke at alt er riktig.
EMAIL er særs viktig !
Dersom alt er riktig, klikker du
Continue.
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Coupon / Rabattkode:
Dersom du har mottatt en rabattkode, må den legges inn
nå i feltet over. Klikk så på Apply og rabatten blir fratrukket.
Betaling:
D kan velge hvilke måte du ønsker å betale. Merk av i feltet
Paypal og klikk Continue.
Ikke Paypal:
Vi lagrer ingen betalingsdata - !
I dette skjemaet kan du betale direkte med VISA eller
MasterCard. Hele transaksjonen går gjenneom Paypal. Vi
har ikke tilgang til noe at dette og Paypal garanterer for deg
som betaler.
Vi er autorisert av Paypal.

VIPPS:
Pr. dato er ikke VIPPS implementert i vårt system, men det
kommer. Dersom du ønsker å betale med VIPPS, bruk
«Contact us» til høyre i øverste menyrekke, så ordner vi det.

PayPal konto:
Vi lagrer ingen betalingsdata - !
Dersom du har Paypal, kan du klikke direkte på Log in for å
betale.
Dersom du ikke har Paypal, klikker du på «Pay with a card»
og bilde til høyre kommer opp.

ØNSKER / FEIL:
Utvikling av programvare er komplisert og kan inneholde
feil. Oppdager du noe, håper vi at du gir oss beskjed under
Contact us.
Ønsker: Vi mottar gjerne dine ønsker, store eller små. Vi skal
gjøre vårt ytterste for å tilfredstille disse. Bruk «Contact us».

