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Sensitivity: Internal 

eShop 
 
Beskrivelse eHandelsløsning 

	
Generell	beskrivelse	av	systemet	
	
Atea har levert elektronisk handel til våre kunder siden 1998, og erfaringen har gitt Atea verdifull 
innsikt i både egne og våre kunders rutiner og prosesser. Flere gjennomførte prosjekter rundt 
markedsplasser har i tillegg gitt oss verdifull kompetanse på datautveksling, både når det kommer til 
å levere produktkataloger i en punchout eller i filformat, og det å kunne ta i mot kundens ordre fra 
deres innkjøpssystem helautomatisk, uten manuell håndtering. 

eShop har funksjonalitet for å sette opp en single-sign-on løsning mellom eShop og bedriften. En slik 
implementasjon stiller krav til bedriftens interne administrasjon av ADFS/Azure 

eShop har en standard forside som benyttes til å vise kampanjer og inngang til ulike 
produktgrupperinger. Atea kan også tilpasse forsiden etter kundens profil, behov og 
produktsortiment. 

 
 
Bildet nedenfor viser utsnitt av en generell førsteside i eShop 
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eShop som handelsportal har en rekke kundefordeler: 

• avanserte søkefunksjoner 
• brukervennlig navigasjon 
• stort vareutvalg  

o Tilgang til over 100 000 varer, med produktinfo, pris og beholdningsinformasjon 
• svært god tilgjengelighet  
• detaljert visning av produkter, med høy kvalitet 
• arbeidsflyt for godkjenning (attestering) 
• rekvisitaguide – enkel gjenfinning av rekvisita til modeller flere år tilbake i tid 
• Ordreinformasjon – historikk, serienummer, faktura og rapporter 

 

Elektronisk handel strømlinjeformer prosessen fra bestilling til leveranse. Det gis klare krav til 
kvalitet som igjen gir færre feilleveranser og samstemte priser. Ved å tilby eShop får kunden mulighet 
til å dra nytte av de positive bidragene elektronisk handel gir. 

Punchout / Roundtrip integrasjon er supportert i eShop og Atea kan ta i mot ordre fra eksterne 
systemer og registrere disse uten noen manuell håndtering. En slik bestillingsprosess øker 
effektiviteten og minimerer muligheten for feilregistrering. Eksempler på eksterne plattformer Atea 
har erfaring med er IBX, Proceedo, Basware, SAP eller Ariba. Atea benytter OCI format og 
supporterer EHF. 

eShop er en av Norges største ehandelsplasser. Løsningen leverer produkter fra de mest sentrale 
produsenter i markedet. Produktene leveres via de største distributørene i Norden, noe som sikrer 
rask og effektiv levering samt konkurransedyktige priser.  

Atea arbeider kontinuerlig med å videreutvikle vår ehandelsløsning slik at den møter markedets krav 
til enhver tid. 

• Utøket Single-sign-on funksjonalitet (Q4 2017) 
• Utvikling av login-prosesser og brukeradministrasjon (Q4 2017 > Q1 2018) 
• Utøket funksjonalitet og forbedret brukergresesnitt i godkjenningsfunksjonen (Q4 2017 > Q1 

2018) 
• Forbedret brukergrensesnitt i sammenligningsfunksjon (Q4 2017) 

 

Navigering	

Det er flere former for navigering for å finne riktig produkt i eShop: 

• Gjennom produktkategorier 
• Søk i søkefelt 
• Søk via produktguider i verktøyfanen 
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Navigering gjennom produktkategorier: 

I meny til venstre viser eShop de mest brukte kategoriene. 
 
Bildet under viser produktkategorier listet i venstre meny 

Ved å velge en kategori, vil flere velgbare filtre åpnes i 
listen. 
 
Velgbare filter er basert på ulike egenskaper og 
kategorier; eks produsent, type, modell, formfaktor, 
farge etc.  
 
 
Ved å benytte «vis kun» filter, «Skyvefilter» og 
«avgrens søk» spisses resultatet 
 
 
 
Bildet under viser eksempel på valgte filter
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I listen med resultat vises produkter basert på relevans, med bilder og benevning. 

• Det er mulig å sortere listen med lagerstatus eller pris. 
• Det er mulig å eksportere resultatet til excel 
• Det er mulig å velge «liste» for å liste produktene mindre detaljert 

Bildet under viser de ulike valgene i listen 

 
 
 
Detaljer informasjon på produktet viser:  
 

• Teknisk spesifikasjon, tilbehørsliste, utvidet beskrivelse, bilder, omtaler og annet relevant 
materiell om produktet 

• «varianter» finnes i flere kategorier slik at bruker lett kan bytte til en annen utgave av det 
samme produktet. (f.eks bytte mellom farger eller minne) 

• Bildet kan skaleres opp i srørrelse og ofte finnes flere bilder er ofte tilgjengelig 
 
 
Bildet under viser et eksempel på er produktkort 
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Søk	og	gjenfinning	i	eShop	

• Søkemotoren viser de senest utførte produktsøk 
• Søkemotoren viser de siste visninger  
• Søkemotoren foreslår søkeord i søkefeltet (typeahead) 
• Søkemotoren forteller deg om søkeordet ikke vil gi eksakt resultat 
• Søkemotoren håndterer feilstavelser 
• Det er mulig å avgrense/filtrere søkeresultatet ved hjelp av filter 
• for ytterligere avgrensning er det mulig å gjøre et søk innenfor søkeresultatet 

Bildet under viser søkfelt, seneste søk og siste visninger 

 

Begynn å skrive i søkefeltet og eShop foreslår relevante kategorier, produsenter, søkeforslag og 
relaterte produkter. 

Bildet under illustrerer bruk av søkefelt og forslag 

 

 

Bruker kan navigere til forslag, eller fortsette med eget søkeord. 

Resultatet vises umiddelbart etter en relevans ut fra søkebegrepet. For ytterligere avgrensning av 
søkeresultatet kan bruker velge filter. I eksemplet under kan bruker gjøre en avgrensing på 
produsent eller lagringskapasitet.  
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 Bildet under viser et søkeresultat med filter på venstre side 

 

	

Produktoppdateringer	og	lagerstatus		
 
Spesifikasjon på produkter oppdateres hver natt slik at eShop i stor grad er oppdatert med riktig 
produktspesifikasjon, bilder og tilbehørsoversikt. Alt innhold (tekst og bilder) leveres som en tjeneste 
av Ateas partner Cnet Content Solutions. De har spesialisert seg på denne type tjenester gjennom 
samarbeid med produsentene, og dette sikrer høy kvalitet på alle beskrivelser. 

I et avtalt sortiment er det mulig å gi produkter kundeunike navn og betegnelser. 

Bildet under viser lagerstatus på et produkt: 
Lagersaldo oppdateres hver time og gir reell lagerstaus.  

eShop viser lagerførte varer med et grønt ikon sammen med 
totalt antall på lager. 
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Priser  

eShop er oppdatert med kundens priser i henhold til inngåtte avtaler. eShop kan vise priser med eller 
uten merverdiavgift. 

Bildet under viser standard pris og en leiepris i produkter i produktlisten 

 

 

Atea Finance i eShop  

Bedrifter med leieavtale hos Atea Finance kan velge å se sine avtalte leiepriser i eShop. 
Det er mulig å velge «leie» ved bestilling i eShop og transaksjonen blir håndtert av Atea som et avrop 
på leieavtalen. Den fysiske leveransen behandles som en standard ordre uten forsinkelser i 
ordreprosessen. 
 
Der finansiering er lagt inn som et frivillig valg, kan bruker ved utsjekk velge å finansiere alle produker 
(som inngår i leieavtelen) i ordren, eller deler av ordrelinjene 
 

I menyen «min profil» kan bruker velge om priser i eShop skal vises inklusive eller eksklusive mva. 
Det samme valget kan gjøres som en midlertidig innstilling i mini-handlekurven. Visning av priser 
eksklusive mva er standard i eShop, men valget kan endres allerede ved registrering av bruker. 

Bildet under viser innstilling for pris med eller uten mva under «min profil» 
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Brukerprofiler/roller og brukeradministrasjon 
 
eShop har et sett med standard brukerroller. Rollene definerer hvilke rettigheter brukeren skal ha i 
eShop, og hva brukeren skal få se. Dette styres av administrator hos kunden. 
 
Det er mulighet for å opprette skreddersydde roller basert på spesifikke kombinasjoner av rettigheter 
i bedriften. Ateas kundesenter bistår med å predefinere disse rollene for så å koble disse til kundens 
brukeradministrasjon.  
 
Noen eksempler på rettigheter:  

• Hvilke selskap skal denne brukeren få handle for 
• Hvilke produkter skal brukeren se og handle 
• Skal brukeren få kjøpe lisenser 
• Beløpsgrense for bestilling 
• Tilgang til ordre/faktura og rapportverktøy 
• Fritekst på leveringsadresse 
• Opprette nye brukere innenfor selskapet 

 

 
Administratoren har tilgang til menyen «brukeradministrasjon» og kan opprette nye brukere, gjøre 
endringer på eksisterende, eller inaktivere brukere.  
Ved masseregistrering og oppdateringer av brukere vil Atea være behjelpelig med å importere disse i 
eShop.  
 
I brukerlisten er det mulig å filtrere på «roller», og/eller søke på hele eller deler av brukerens navn. 
 
 
Bildet under viser en oversiktlig liste over aktive brukere 
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Bildet under viser nedtrekksvinduet for roller – og beskrivelse av valgte rolle 

 
 
 
Attestering / godkjenning av ordre 
 
Gjennom flere år med erfaringer har attesteringsfunksjonen blitt mer funksjonell og benyttes av 
kunder i større grad enn tidligere. Denne funksjonen gir en effektiv måte å behandle brukeres 
behov/avrop og godkjenning av disse. 
eShop kan dermed fungere som et enkelt innkjøpssystem med arbeidsflyt og beløpsgrenser og 
godkjenning av en sentral enhet (f.eks IKT eller innkjøp).  

Atea er behjelpelig med å aktivere denne funksjonen i eShop i oppstartsfasen. Deretter vil 
administrator hos kunden administrere oppsettet. 

• Beløpsbegrensninger for både bestiller og godkjenning er mulig 
• En bruker kan ha en eller flere godkjennere 
• Brukere og godkjennere finner ordre i en oversiktlig liste 
• Informasjon om status og hvor i godkjenningssløyfen ordren befinner seg 
• En godkjenner kan godkjenne, avvise, og evnt endre en ordre for godkjenning 
• Kjedeattestering er mulig  (godkjenner må sende ordren videre til en siste attestering ) 



10 

 

Sensitivity: Internal 

Bildet under viser oppsett på en bruker hvis ordre krever godkjenning 

 

 

Bildet under viser en ordre som ligger til behandling hos godkjenner 

 
 
 
Tilleggsutstyr 
 
Gjennom ulike menyer og funksjoner i eShop er tilleggsutsyr tilgjengelig  
 

• I produktkortet 
• Forslag til relaterte produkter of ofte kjøpt tilbehør 
• Produktguider  
• Gjennom Søk 

 
 

Under de fleste hovedprodukter finner brukeren originalt utstyr som passer til det valgte produktet. 
Funksjonen viser kompatibelt tilbehør, til korrekt modell uten at bruker må tenke på varens 
produktnummer. Det er mulig å eksportere listen med tilegssutstyr til excel-format 
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Bildet under viser en tilbehørsliste sortert på kategorier under et produkt 

 

 

I toppmenyen «verktøy» finnes ulike typer produktguider med mulighet for å finne ulike tilbehør ved 
søk på f.eks modellnummer. 

Bildet viser Atea tilbørsguider plassert i menyen «Verktøy» 
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Eksempel i menyen Bygg din Mac er det mulig å konfigurere en Mac før den legges til handlekurven 

Bildet under viser «Bygg din Mac» konfiguratoren under «verktøy» 

 

 

Gjennom søk; søk på et modellnavn og få treff på relaterte podukter, benytt filter og «avgrens søk» i 
venstre meny for å navigere til relevant kategori og produkt 

 

Bildet under viser søkeresultat ved søk på et modellnavn 
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Utvalgte produkter - sortiment og pakker 
  
Avtalt sortiment (standardsortimentet) for kunden kan legges som en liste under en egen meny, slik 
at det ikke er nødvendig å søke opp varene hver gang. Videre kan det settes opp pakker - f.eks. en 
standardisert modell med inkludert tilbehør. Dermed vil det ikke være nødvendig å finne tilbehøret 
ved hver bestilling.  

Når det er mange bestillere hos kunden, sikrer dette effektiv og nøyaktig ordrebehandling. Dette 
fører til at det blir kjøpt inn ”riktige” varer til enhver tid. 

Ved å trykke på menyen «utvalgte produkter» vil bruker se sitt sortiment og pakker. I tillegg kan 
bruker opprette sin egen liste med favoritter. 

 

En brukers tilgang til produkter er relatert til brukerroller 

Eks. på slike roller 

• Bruker har bare tilgang til, og kan bestille fra kundens avtalte sortiment 
• Bruker har tilgang til å administrere egne favoritter 
• Bruker har tilgang til å administrere kundens avtalte sortiment og pakker 

 

Bilde under viser toppmenyen «utvalgte produkter» og et standard sortiment 
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Bildet under viser eksempel på en pakke  
 

Pakken er det bundlet en Macbook med ekstra 
ladekabel og et notebookhylster 
 
Bruker trykker «kjøp» en gang 
 
• Pakken kan være fast slik at enkeltående produkter 
ikke kan kjøpes separat 
• Pakken kan være åpen slik at inkluderte produkter 
kan kjøpes separat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildet under viser hvordan en pakke kan opprettes i eShop 
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Sammenligning av produkter 

eShop inneholder en anvendelig sammenligningsfunksjon der bruker kan sammenligne aktuelle 
modeller, tilbehør og annet utstyr på tvers av produsent og kategori. For å synliggjøre alle avvik 
mellom modellene som sammenlignes, vil avikene markeres i grønt. 

Det er mulig å eksportere til PDF 

Bildet under viser sammenliging av tre produkter. Ulikhet er markert i grønt 

 

 
 
 
  
Handlekurv og kassen 
 
En minihandlekurv oppe til høyre viser med totalbeløp og antall at det er lagt til produkter til 
handlekurven. Ved å markere det grønne området vises alt innhold i kurven. 
 
Bildet under viser en aktiv handlekurv 
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Når bruker er klar til å fortsette til utsjekk velges «til handlekurv»  
 
Bildet under viser trinn 1 i utsjekk - Handlekurv 

 
 

 

Merking av ordren 

Ved utsjekk i kassen ligger alle kundedata forhåndsutfylt, foruten den som vil være unik for hver 
bestilling.  

• Faktura merkes med - bruker oppgir sin fakturareferanse for den aktuelle bestillingen.   
• Leveranse merkes med - bruker oppgir informasjon som er hensiktsmessig for leveransen, og 

den følger pakkseddelen.  
• Feltene «navn» og» epost» hentes fra brukers profil, men kan endres manuelt i ordren (Eks 

hvis en annen person skal motta bestillingsbekreftelsen, eller faktura skal merkes med et 
annt navn enn den som gjør bestillingen) 
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Bildet under viser trinn 2 i utsjekk – Ordreinformasjon 
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Benevnelser på de ulike feltene kan endres slik at disse harmoniseres med anvendte begrep i 
selskapet. 
F.eks «Faktura merkes med» kan endres til «Rekvisisjonsnummer» eller «xxx-enhetsnummer» 
 
Det er i tillegg mulig å legge kundeunike forklaringstekster på felt og det er mulig å «låse felter» til 
minimum og maksimum antall tegn (f.eks for å sikre at bestiller legger inn riktig fakturareferanse iht 
selskapets standard og krav). 

• For å endre leveringsadresse kan bruker trykke ikonene «endre» eller «bytt» .  

Det er rollebasert om en bruker har tilgang til fritekst (endre), eller kan velge fra en definert 
adresseliste /bytt. 

Bildet under viser søk i en adresseliste etter at bruker har trykket «bytt» 

 

 

Ordrebehandling og e-postmeldinger  

Når en bestilling er lagt inn via eShop, mottar bestiller alltid en bestillingsbekreftelse per e-post.  

Bruker kan i sin profil i eShop abonnere på flere type meldinger for å motta ytterligere meldinger: 

• Bestillingsbekreftelse (sendes som standard ved alle bestillinger) 
• ordrebekreftelse med leveringsdato bekreftet fra distributør 
• endringsmelding (hvis f.eks leveringsdato må endres) 
• leveringsmelding (når varen sendes fra distributør til kunde)  
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Bildet under viser oppsett for meldingstyper i eShop 

 
 

Alle ordre kan følges i ordrehistorikken i eShop, endring i status fra registrering til fakturering. Dette 
gjelder for alle kundens ordre, enten de er bestilt av kunden selv i eShop, eller om ordren er 
registrert av Atea  

Det er rollebasert om bruker skal kunne se bare sine egne ordre (lagt i eShop) eller alle ordre lagt på 
selskapets kundenummer hos Atea 

 

Ordreinformasjon  

Bildet under viser alle menyer i ordreinformasjon til venstre samt felter for søk i ordreinformasjon 

  

På linjenivå i ordren ligger sporingsinformasjon på de fleste sendinger. 

En egen meny gir mulighet for å søke på et serienummer og få treff i relatert faktura. 

I en rapportmodul er det selvbetjening på å ta ut ulike rapporter basert på behov. Rapportene kan 
sendes i en excelfil til en epostadresse.  Rapporter kan spares som en mal slik at de kan gjenbrukes  
(f.eks hver måned) 

Bildet under viser menyen «ordrerapporter» 
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Sikkerhet	
Atea legger stor vekt på sikkerhet. Hvert år har vi en sikkerhetsrevisjon av vår ehandelsløsning for å 
verifisere at sikkerheten er slik den bør være. 

EShop er kryptert med 128bits RSA kryptering over HTTPS protokollen og med SSL-sertifikater som 
gjør at all kommunikasjon i løsningen er sikker. 

For å kunne bestille varer må bruker logge inn, og systemet krever et sikkert passord. Atea anbefaler 
våre kunder å benytte personlig login for sine brukere i eShop. 

Single Sign on 

Ved å integrere kundens AD  med Atea eShop kan det settes opp en Single-Sign-on løsning (SSO) 
Kundens brukere kan aksessere Atea eShop direkte, når de er pålogget sitt eget AD  
 
Brukere hentes og autentiseres gjennom kundens AD, Brukere blir automatisk opprettet første gang, 
med rettigheter som er avtalt med kunden, noe som igjen gjør administrasjonen enkel og manuelt 
arbeid forsvinner.  
 
Et alternativ til at brukere opprettes automatisk ved SSO mot eShop, er at kunden sender filer med 
brukerinformasjon til Atea (via ftp) og Atea leser inn disse til eShop. eShop vi da autentisere og 
gjenkjenne bruker når bruker kommer inn via SSO oppsettet. Dette gjør det mulig å sette opp 
avanserte godkjenningsrutiner i forkant.  
 
Løsningen benytter Auth0 og er GDPR kompatibel 
 

	


