Verkkokaupan lahjakortti
Yleistä

Tarvittavat lisenssit

Lahjakortteja ei voi käyttää kuin yhden per tilaus.
Lahjakortteja ei voi ostaa kuin yhden per tilaus.
Lahjakortteja ei voi ostaa laskulla, postiennakkolla, bussiennakkolla tai ennakkotilisiirrolla.
Lahjakorttituotteista ei saa alennusta etukupongeilla eikä niille voi laittaa kampanjoita.
Lahjakortit ovat kertakäyttöisiä eikä niitä ole yksilöity tietylle asiakkaalle.
Lahjakorteilla ei ole minimitilausrajaa.
Mikäli lahjakortin koko summa ei täyty tilauksella, ei ylijäänyttä osaa voi hyvittää jälkikäteen.
Lahjakortilla ei saa alennusta toimituskuluista.

Lahjakortin ostaminen
Voit määrittää verkkokaupan hallinnasta lahjakorttien asetukset:
voimassaoloaika ja lähetystyyppi ("asiakas lähettää sähköpostiin" tai
"kauppias lähettää"). Asetukset ovat Tuoteominaisuus ja -listaus
asetukset osiossa. Mikäli valitsit lähetystyypiksi "asiakas lähettää
sähköpostiin" voi asiakas lähettää koodin heti tilauksen jälkeen ystävän
sähköpostiin. Katso viereinen kuva.

B2C verkkokauppalisenssin

Lahjakortin Käyttäminen
Verkkokaupan kautta ostettuja lahjakortteja voi käyttää verkkokaupassa
sekä myös myymälässä.

Verkkokaupassa aktivoidaksesi koodin, jonka verkkokauppa on
automaattisesti generoinut, syötetään koodi lahjakortti-kenttään ja
aktivoidaan se. Huomioitavaa on, että lahjakortit ovat kertakäyttöisiä.
Myymälässä käytetyn lahjakortin voit merkitä käytetyksi verkkokaupan
hallinnan kautta. Valitse kohta "Etukupongit ja lahjakortit" ja sieltä
"Lahjakortit". Voit syöttää lahjakortin koodin ja koodi merkitään
käytetyksi. Mikäli tästä tulee jokin virheilmoitus, tarkoittaa se sitä että
lahjakorttia ei tällä koodilla ole olemassa tai sitten se on jo käytetty. Eli
koodi kannattaa tarkistaa ensin myyntiä.

Kun verkkokaupasta ostetaan lahjakortti tulee sille luotu koodi
myyntitilaukselle. Löydät tämän kuormakirjat- välilehdeltä
kampanjakoodi kentästä. Tarvitsen tämän mikäli lähetät koodin
asiakkaalle itse. Mikäli lahjakortteja on ostettu enemmän, ovat koodit
eroteltu , merkillä esim. 234324JH,IU23423,2343HIU.

Raportointi lahjakorteille

Lahjakortin kirjanpidossa

Määrittely ja asetukset lahjakorteilla
Lahjakortteja ei voi myydä ennen kuin SKJ kassajärjestelmään on tehty lahjakorttihyvitys- ja myyntituotteet sekä näiden tuotteiden numerot asetettu
verkkokaupan asetuksiin. NV6 verkkokauppapäivitykseen sisältyy näiden tuotteien luonti järjestelmään. Mikäli lahjakorttituotteita ei ole tehty, tee ne
seuraavan ohjeen mukaisesti (tuotenumerot ovat vain ohjeellisia, voit valita ne itse)
1.
2.
3.
4.

99999980 Lahjakortti hyvitys ALV 24%, tuotteen alv kanta = 24%
99999981 Lahjakortti hyvitys ALV 14%, tuotteen alv kanta = 14%
99999982 Lahjakortti hyvitys ALV 10%, tuotteen alv kanta = 10%
99999983 Lahjakortti hyvitys ALV 0%, tuotteen alv kanta = 0%

Tuoteilla pitää olla seuraavat ruksit: ei varastoseurantaa, avoin hinta, neg. hinta, verkkokaupassa, passiivinen. Myyntihinta 0 eur. Tuotteiden numerot
pitää myös lisätä verkkokaupan asetuksiin.

Myyntituotteet pitää luoda itse skj:hin alv kannalla 24%. Suosittelemme että luot lahjakorttituotteita varten oman pääryhmän ja tuoteryhmän esim.
Pääryhmä: lahjakortit ja etukupongit, tuoteryhmä: lahjakortit. Muista luoda myyntituotteille tuoteteksteihin lahjakorttien käyttöehdot.

Myynti- ja hyvitystuotteet pitää syöttää verkkokaupan asetuksiin verkkokaupan ylläpitäjän toimesta.

Invalid License
This macro requires a valid license for the 'Visibility for Confluence' app. Contact your administrators.

Invalid License
This macro requires a valid license for the 'Visibility for Confluence' app. Contact your administrators.

Lahjakorttien toiminta verkkokaupassa
Voit määrittää verkkokaupan hallinnasta lahjakorttien asetukset: voimassaoloaika ja lähetystyyppi ("asiakas lähettää sähköpostiin" tai "kauppias
lähettää"). Asetukset ovat Tuoteominaisuus ja -listaus asetukset osiossa. Mikäli valitsit lähetystyypiksi "asiakas lähettää sähköpostiin" voi asiakas
lähettää koodin heti tilauksen jälkeen ystävän sähköpostiin.

Verkkokaupan lahjakortit myymälässä

