Guide til webshop
og 3D tegner

Foretag de nødvendige variantvalg for at kunne starte 3D tegneren eller Webshoppen

3D tegneprogram:
Start: Vælg rum først og start en ny tegning

Byg: Opbygning af rummet. Her justeres målene og der indsættes elementer (døre, vinduer, radiator, stik osv.).
Efterfølgende kan der under design vælges farver på komponenterne samt gulve og vægge.

Møbler: Først vælges en model/fronttype. Dette kan ændres sidenhen på skabes-niveau eller hele rummet under
undermenu-punktet Design. Der skal vælges front for at få mulighed for at trække produkter i rummet.

Produkter: Alle produkter er fordelt på logiske kategorier, der kan godt være flere valg før den rette type elementer
bliver vist.

Når det ønskede element er fundet sættes/trækkes det ind på tegningen.

Design: Under design er det muligt at skifte model for alle fronter eller på udvalgte skabe. Det er også muligt at skifte
sokkel, tilbehør, gulv osv. Alle de grupper, det er muligt er aktive i din tegning, kan der ændres på. OBS! Du kan ikke
ændre greb på tegningen. Greb tilføjes i indkøbskurven.

Visning: Vigtigt at der her oprettes et log in, hvis det er første gang, ellers log på med dit log in fra tidligere. Kun på
denne måde kan tegningerne gemmes og redigeres i den senere.

Kurven: Kurven er en samlet oversigt over dine vare. I kurven kan der derudover ændres hængselsretning tilføjes
frisider og det er muligt at tilføje eller slettes varer. Varer, der er lagt på via 3D tegneren kan ikke slettes her - det
skal gøres fra 3D tegneprogrammet.

Bestil: Udfyld nødvendige data og vælge ”Gem bestilling”. Din ordre bliver nu dannet til en PDF og sendt til dig. Nøgle
der følger ordren kan bruges til at bestille ordren ved kundecenteret eller til at genindlæse ordren på et senere
tidspunkt. Bemærk at en evt. 3D tegning skal hentes ind i selve 3D programmet.

