Fjern én eller flere varer fra et katalog
For at udføre trinnene i denne guide, skal brugeren være logget ind på SKI.dk

1. For at fjerne varer gennem den avancerede søgefunktion i SKI kataloget, er det indledningsvis
nødvendigt at finde den liste, kataloget beror sig på. Dette gøres ved at gå ind på [Min side], fra
forsiden af ski.dk

2. Vælg [Katalogabonnementer] under listen Mine aftaler og tilslutninger, og tryk herefter på
knappen [Oversigt over abonnementer].

3. På siden Kalalogabonnement oversigt fremfindes det katalog hvori der skal fjernes én eller flere
varer. Tryk på katalognavnet for at åbne det.

4. Kataloget - og varerne heri vil nu blive vist. Tryk på [Funktioner] og vælg [Fjern produkter fra
sektion].

5. En liste med alle varer i det valgte katalog vil blive vist. Via søgefelterne i bunden er det muligt at
finde og udvælge de varer der ønskes slettet. Dette kan gøres ved enten at søge i SKI-grupperne
(afgør hvordan varelinjerne er grupperet) eller ved søgning på Navn eller Beskrivelse.
Vær opmærksom på, at varerne der ønskes slettet skal markeres (flere kan markeres på én gang),
hvorefter der trykkes [Fjern fra listen].
Såfremt flere varer ønskes slettet, gentages dette trin (5) flere gange, indtil alle ønskede varer er
slettet.

6. Ændringerne vil automatisk blive gemt, og sendt efter 5 timer.
Hvis ændringerne ønskes afsendt med det samme, følg da trin 7-10

Øjeblikkelig fremsendelse af katalog
7. Det er muligt at få tilsendt et bestilt katalog med det samme. Dette gøres ved at tilgå [Min side], fra
forsiden af ski.dk

8. Vælg [Katalogabonnementer] under listen Mine aftaler og tilslutninger, og tryk herefter på
knappen [Oversigt over abonnementer].

9. På siden Kalalogabonnement oversigt fremfindes det katalog som ønskes tilsendt med det samme.
På knappen [Funktioner] ud for dette, vælges [Send ændringer nu]

10. Tryk på [OK], og kataloget vil blive afsendt fra SKI inden for 30 minutter, til den valgte ehandelsportal. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ekstra behandlingstid på portalsiden, alt
efter hvilken e-handelsportal der benyttes.

