
  

En detaljeret vejledning 

Alt hvad I bør vide når I ønsker at få mest muligt ud af vores webshop. Samt nogle gode tips og tricks til at 
lette søgningen for jeres logoer.  
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Indledning 

Log ind 
For at benytte vores webshop gå til: www.alkoprint.dk 

Du vil blive mødt med denne forside: 

 

 

Tryk på ”retur” eller ”enter” knappen på tastaturet når du har angivet dine login oplysninger. 

Inde på webshoppens forside 
Herefter vil du se at der er kommet en ny valgmulighed i navigations-bjælken. Du vil, der hvor log-ind 
felterne var før, se en lille velkomst, og en genvej til din indkøbskurv (herefter bare kaldet kurv). Når du har 



bestilt, vil der her stå hvor mange produkter du I ALT har i din kurv, dog ikke hvis du benytter Design 
Fremviseren med det vender vi tilbage til. For nu, tryk på ”webshop” i navigations-bjælken. 

 

Herefter vil du komme ind på denne side: 

 

  



Kort beskrivelse af valgmulighederne 
1:  Kvik ordre:  

Her kan du indtaste et varenummer og antal, hvis du allerede kender 
varenummeret. Vær dog opmærksom på at vi er i gang med at give alle vores 
produkter nye varenumre, så de derfor kan være skiftet siden du bestilte sidst, 
med mindre det sidste var et unikt varenummer på hjemmesiden. Læs mere 
herom i hjemmesidens nyheder. Bemærk også at alt, hvis varenummer starter 
med ”Parent” IKKE er et varenummer til et bestemt logo, men mere skal ses 
som et springbræt. 

2: Mine Logoer 

Her ligger alle de logoer som vi har tilført din virksomhed på vores webshop. 
Der kommer løbende flere logoer ind i denne del. 

3: Design Fremviser og påvarmning 

Her kan du se og bestille logoer på en lidt anderledes måde. Du kan se en 
genstand og vælge farve, og så se et billede af logoet på denne genstand (En t-
shirt eller andet). Se mere under beskrivelsen af Design Fremviseren. Det er 
også her at påvarmning kan bestilles. 

4: Lagervarer 

Her har du adgang til blandt andet plotter folie og maskiner. På sigt vil der 
også komme en mulighed for at bestille navne og tal her. Hold øje med vores 
nyheder på hjemmesiden. Her vil der komme en update når mere bliver 
tilgængeligt. 

5: Min Konto 

Her kan du se dine registrerede ordrer, og gå ind i en detaljeret beskrivelse af 
dine ordre. Når din ordre bliver bearbejdet vil status på din ordre ændres fra 
”Confirmed by shopper” til ”Confirmed.” 

 

6: Sidste 15 Logoer 

  Her vil stå de 15 nyest oprettede logoer for din virksomhed.  

  



Kvik ordre 

 

Denne del er ligeså enkel som den ser ud. Du skriver simpelthen det kendte varenummer og antallet du 
ønsker at bestille. 

Vær opmærksom på 2 ting:  

1: Da vi er midt i processen om at give alle vores logoer unikke varenumre, vil alle de logoer der på 
webshoppen har et ”gammelt” varenummer efterhånden blive omdannet til et unikt varenummer. Du 
kan læse mere om hvordan du ser forskel på de to numre på hjemmesiden under vores nyheder. 

2: Når du trykker ”retur” eller ”enter” på tastaturet, så bestiller du direkte, dette vil sige at logoerne IKKE 
vil ligge i din kurv, men blive oprettet som ordre med det samme. Du vil derfor heller ikke blive sendt til 
en side hvor du kan se logoet inden du bekræfter bestillingen. 

  



Mine Logoer 

 

Hvis du klikker her, vil du blive taget til en side der viser alle dine logoer. På den forreste side er vist de 20 
nyeste logoer. Men i bunden af siden vil du kunne finde adgangen til resten, det vil se nogenlunde sådan ud 
afhængigt af antallet af logoer: 

 

Vi anbefaler dog at bruge søgefeltet til at søge i dine logoer i stedet. 

Søgefeltet 

 

I søgefeltet kan du søge, både på hele hjemmesiden og på dine logoer. Søgekriteriet (dvs det du søger på) 
skal indeholde minimum 3 bogstaver. Bemærk at der søges på HELE hjemmesiden, derfor kan der også 
forekomme resultater på tysk og engelsk. 



Tips og tricks til søgning 
1: Da der skal være minimum 3 bogstaver vil alle tilrettede logoer have mindst 3 

bogstaver. Hvis logoet ikke indeholder mere end de 2 bogstaver, vil der enten 
stå virksomhedens fulde navn eller ”logo” bagefter. Vi arbejder på at rette det 
hele til, men det er en løbende process, og der vil forekomme gamle logoer 
der IKKE har disse kriterier opfyldt. 

2: Alle forkortelser af navne vil blive skrevet sammen  

- f eks. Henrik Hansen Tømrer, som står H. H. Tømrer, vil 
komme til at hedde HH tømrer) 

3: Vi undgår for så vidt muligt tegn i navnene på logoerne.  

4: Ark med navne eller tal, bliver ikke lagt på webshoppen. 

5:  Ark med logoer til forskellige firmaer bliver ikke lagt på webshoppen. 

6: Ark med samme logo i flere str. vil blive kaldt logo navnet m(ed) antal (eks: HH 
MADSEN ARK M 10). I beskrivelsen vil der stå hvilke str. af logoet der er med, 
og hvor mange af hver. 

7: Logoer med 6 eller flere farver bliver ikke lagt ind. 

8: Logoer med forkortelser så som H. H. Madsen, vil blive lagt ind som HH 
MADSEN 

9: Logoer som kun er et symbol på et firma, eller hvor navnet vil gå igen mange 
steder ved en søgning vil i reglen også blive kaldt firma navnet.  (eks. SE 
SYDENERGI) 

10: Søg helst på den mest unikke del af navnet for at undgå alt for mange 
resultater. 

11: Hvis du ikke kan finde et logo som du har bestilt tidligere, forsøg evt at søge 
på en anden del af navnet i tilfælde af at det hedder noget lidt andet.  

12: Logoer vil blive lagt ind løbende for det meste når de er blevet bestilt, men vi 
arbejder på at komme i bund i alle de ”gamle” logoer også. 

13: For at lette sorteringen, er vi begyndt også at skrive længden på logoet i logo-
navnet. Igen er dette en process, men vi arbejder på højtryk for at få det hele 
passet til. 

  



Siden for det enkelte logo 
Når du vælger et bestemt logo, så kommer du ind på en side dedikeret til dette logo.  

 

Her kan du nu se alle de relevante oplysninger på logoet, og hvis logoet er tilgængeligt i flere farver, vil 
valgmulighederne også fremgå her. 

 

  



Design Fremviser og Påvarmning 

 

Hvis du vælger ”Design Fremviser” vil du komme til denne side, der godt kan virke en smule uoverskuelig 
fra starten af, men her gennemgår vi det hele. 

 



Oppe fra og ned, venstre mod højre: 

Billedet: Viser det valgte tøj i farven der er valgt. Når du har valgt et logo, vil det dukke 
op her. Du kan kun se logoet inden for den røde firkant. For at gøre logoet 
større eller mindre, er der nogle små firkanter i hjørnet af billedet af logoet. 
Dem kan man trække i for at gøre billedet af logoet mindre eller større. Når du 
har valgt et billede, er der desuden et rødt kryds i hjørnet, her kan du slette 
billedet igen. 

 Rotate: Disse 2 knapper roterer det valgte logo. 

 Zoom: Disse to kapper zoomer ind og ud på hele billedet af tøjet. 

Beklædnings Info: Dette handler udelukkende om det viste tøj. 

   Stil: Vælg mellem flere typer tøj eller en taske. 

   Farve: Vælg farven på tøjet. 

For/Bag: Vælg om du vil se fronten eller bagsiden på tøjet/ 
tasken, hvis du har valgt et logo er dette naturligvis gemt, når 
du går frem eller tilbage imellem siderne af tøjet. 

Type: Vælg typen af transfer du ønsker (F. eks. Poly, Klar Plus 
mm) 

Antal: Antallet af påvarmninger du ønsker. 

 

 

Logo Info: Dette er delt op i for og bagside, og handler udelukkende om det der kommer 
PÅ beklædningsgenstanden. Bemærk at du kun kan benytte felterne for den 
viste side! (For- eller bagside) 

Upload billede: Tryk her hvis du vil vælge et billede fra din egen 
computer. (Dette åbner et nyt vindue til valg af billede fra din 
computer) 

Vedhæft fil: Tryk her for at vedhæfte filen, hvis du har et 
eksemplar af den relevante vektoriserede fil.  (Dette åbner et 
nyt vindue til valg af fil fra din computer) 

Logo fra webshop: Tryk her for at se alle dine tilgængelige 
logoer. PÅ den skærm der kommer frem til at vælge logo, er der 
desuden et søgefelt for at finde det rette logo. Se ”Tips og 
Tricks til søgning” for at lette søgningen. 

Størrelse: Angiv størrelsen på logoet, bemærk at dette IKKE 
påvirker billedet, billedet er udelukkende en retningslinje til os 
mht placering. 



Kommentarer: Hvis du selv har uploadet et billede bedes du 
skrive farverne her, derudover alle de relevante oplysninger 
som ikke fremgår af formularen i øvrigt. 

Send design udkast til mail: Dette er tænkt som en mulighed 
for dig til at sende et billede af beklædningsgenstanden til din 
kunde. Vi kan ikke se hvilken mail der bliver sendt til her, og 
mailen modtager kun de relevante oplysninger, samt billede af 
beklædningsgenstanden med logoet på. 

Bemærk at når du bestiller via Design Fremviseren, så vil din ordre ikke fremgå under ”min konto”. 



Lagervarer 

 

Her vil du komme ind for at komme til at bestille plotter folie og maskiner. På sigt er det vores intention at 
der også vil være navne og tal tilgængelige her. Vi arbejder løbende for at forbedre vores webshop, og 
håber på din forståelse. 

  



Min Konto 

 

Her kan du se en oversigt over dine igangværende og tidligere ordrer. De vikl stå i en liste, med de nyeste 
øverst. 

 

Ved at trykke på ordre nummeret vil du komme til en side hvor du kan se detaljerne på ordren.  

Bemærk: Ordrenummeret er indtil videre kun relevant på hjemmesiden, når du modtager din 
ordrebekræftelse fra os, vil der stå et andet ordrenummer som er det der skal bruges fremadrettet. 

Bemærk også at ordrer bestilt via Design Fremviseren IKKE vil fremgå af denne side. 



Indkøbskurven 

 

Når du har fundet et logo du ønsker at bestille, og du ”tilføjer til kurv”, så lander dine produkter i 
indkøbskurven. Her vil altid stå hvor mange produkter der er i kurven i alt. Tryk på ”Vis kurv” for at gå til din 
indkøbskurv. Bemærk at ordrer bestilt via Design Fremviseren, eller ”Kvik ordre” IKKE kommer i kurven, 
men bliver bestilt direkte. 

Herefter kommer du til dette skærmbillede: 

 



På denne side kan du bestemme fakturerings/ forsendelses adressen, se de logoer du er ved at bestille, 
ændre antal på logoerne eller helt fjerne dem fra kurven, vælge typen af forsendelse og tilføje noter eller 
forespørgsler. Du bliver desuden bedt om at acceptere vores handels- og leveringbetingelser. 

Du har måske lagt mærke til at der er 2 ikoner ud for ”Antal” af de valgte logoer. De to pile er til at 
opdatere kurven med, hvis du ændrer antallet og den lille spand er til at fjerne et logo helt fra kurven. 

Husk at læse og sætte kryds i at du accepterer vores handels- og leveringsbetingelser før du bekræfter 
købet. (Du kan ikke komme videre før du afkrydser kassen). 

Først når du når dette skærmbillede er din ordre bestilt: 

 

 

Bemærk: Ordenummeret er kun relevant for webshoppen på nuværende tidspunkt. Når du modtager 
den egentlige bekræftelse vil det RIGTIGE ordrenummer fremgå af bekræftelsen. 

Du kan trykke på ”Se din ordre” for at se hvad du har bestilt. 


