Lathund från Etac – Så här navigerar du och hittar information på vår nya hemsida.
Sammanfattning över Etacs startisda:
Etac-logga tar till alltid till startsidan

Är du privatperson eller söker
en återförsäljare

Etacbutiken – tar dig till Sökfunktionen
vår webbutik
Navigera på våra sidor
fasta sidor. Undersidor
visas när du valt en
huvudsida.

I bildsnurran visas
våra viktigaste eller
mest intressanta
budskap.
Tryck på den mörka
balken med text för
att komma till den
sidan.

Använd snabbsökfunktionen. Fungerar i dagsläget bara på Vuxen/
Senior sortimentet
Tillfällig ruta.
Budskap kan variera
eller försvinna

Gå till våra produker
för Vuxen/Senior

Kontakta vår
kundservice

Gå till våra produker
för Barn/Junior
Kontakta våra
säljare/utbildare
Aktuella saker vi vill
ta upp och visa eller
skriva mer om

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Etacs kärnbudskap

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Se alla våra nyheter.
Visas om 10 nyheter
per sida.

Hämta / läs våra
samlingspdfer med
alla produktinformation kvartalsvis

Se våra senaste
nyheter. Startsidan
visar de 8 senaste
med nyast överst.

Hämta / läs våra
produktinformation
samlade under
respektive
produktområde

Längst ner i den grå botten finns adressuppgifter samt länkar till våra fasta sidor.
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Flödet genom de olika sidorna för
att komma till en produkt
Etac-loggan i gröna balken tar dig alltid
tillbaka “hem” till startsidan.
För att komma till våra produkter.
Välj Vuxen/Senior eller Barn/Junior.
Exempelvis “Vuxen/Senior produkter”.
Tryck på den gröna länktexten.

Nu hamnar du bland alla huvudkategorier/
produktområden.

Välj Produktkategori
Välj det produktområde du vill titta på.
Exempelvis “Mobila duschstolar”.
Tryck någonstans i rutan.

Här ser du var du befinner dig.
Här är alla “Mobila
duschstolar” som finns i
vårt sortiment.

Välj den produkt
du vill titta mer på
Välj Exempelvis
“Etac Swift Mobil”
Tryck någonstans i
rutan.

I trädstrukturen till vänster ser du alla produkter i listform. Grön ruta
är den produktgrupp du valde, i detta fall “Mobila duschstolar”.
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Nu är du inne på vår nya produktsida. All information här på denna nivå hämtas från vår
databas och uppdateras minst 1 gång per dygn. Informationen är alltid aktuell.
Så här hittar du information om en specifik produkt, så här är sidan uppbyggd.
Bläddra bland bilderna.
Använd pilarna för att bläddra igenom alla bilder som finns till produkten.
Vill du förstora bilden håll muspekaren över den stora bilden och ett förstoringsglas dyker upp.
Klicka och bilden öppnas upp i stort format.
För att stänga ner bildrutan igen tryck någonstans utanför bilden. En bild med Playsymbol är en video dom du kan spela upp.

Allmän info om
produkten i detta
textfält.

Tryck på den flikrubrik du vill titta på. Detta innehåller respektive flik fån vänster till höger:
Detaljer = Specifika, viktiga eller smarta funktioner
Fakta = Mått, vikt, tvättråd etc
Varianter = Artikelnummer och olika konfigurationer som finns i vårt sortiment
Tillbehör = Alla tillbehör och reservdelar om sådana finns till produkten
Dokument = All teknisk dokumentation som manualer, utprovningprotokoll, monteringsanvisningar, produktblad etc
Illustration = Visar produken med alla mått inritade
Mer info = Om det finns mer information utöver det som presenterats tidigare ligger det här.
Den flik du är inne på blir vit och får ett grönt streck under rubriken.
För att öppna / hämta dokumentation
Till höger om PDF-symbolen är det en
beskrivning vilken typ av dokument det är.
För att öppna filen tryck på den gröna
rubriktexten. En PDF öppnas i nytt fönster.
Exempelvis “Reservdelslista” för
“Etac Swift Mobil Serie”.
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Nyheter och Produktinformation. Så här hittar du den.
Under nyheter lägger vi upp allt som är nytt och intressant samt all vår produktinformation. En nyhet kan vara allt ifrån att vi ställer ut
på en mässa, att vi vill visa en ny film vi tagit fram, en ny produkt som lanseras eller ren produktinformation.
Produktinformation kallar vi allt som rör produktnyheter, produktförbättringar, nya tillehör, utgående produker etc.
På startsidan längst ner ligger “Nyheter”.
Här visas de senaste 8 nyheterna i fallande
datumordning, nyast överst.
Du kan trycka på länken “Se alla nyheter”.
Då kommer du till samlingssidan för Nyheter.
Dessa listas i datumordning för publicering,
nyast överst. Det ligger 10 nyheter på varje sida.

Nyheten visas på startsidan lite kort med
eventuell bild och/eller bara text
Vill du läsa tryck på länken “Läs mer”.
Då öppnas just den sidan och du kan läsa
produktinformationen, se bild hur det ser ut och
ladda hem/ öppna informationen som en PDF via
antingen bild eller länkad text.

Är du ute efter ett visst produktområde?
För att göra det enkelt för dig har vi även samlat
alla Produktinformation under respektive område
/ kategori i en ruta som heter “Produktinfo alla
sortiment”.
Du hittar dom i rutan till höger (på dator) eller i
längre ner efter sista nyheten i botten (på telefon).
Om du exempelvis vill se alla nyheter som rör
produkter inom området Bad & Toalett tryck då på
den gröna länktexten.
Du kan också se alla produktinfon samlade
kvartalsvis. De återfinns i rutan “Produktinformation samlings-PDFer”.
Dessa båda rutor kommer du alltid åt via startsidan
och nyhetssidan.

Sökfunktionen finns här i gröna balken
under förstoringsglaset.
Sidan blir svart. Skriv ditt sökord på raden tryck
på förstoringsglas eller enter. För att stänga sök
tryck på krysset.

Hittar du något fel eller saknar du något, låt oss veta, så rättar vi till det.
Behöver du hjälp? Kontakta oss så lotsar vi dig.
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