
eMetro pikaohje



Etusivu
Anna yleistä tai 
tilauskohtaista palautetta

Lisäpalvelut löydät Oman tilin alta

Ostoskorisi

Valitse toimipiste, jos 
käyttäjätunnuksellasi on useampi 
asiakasnumero

Aloita tilausprosessi valitsemalla oikea 
toimituspäivä ja toimitustapa

Vertaile 
tuotteita

Hae tuotteita kategorioista tai 
tuotehakupalkin avulla



Tuotteen tiedot

Jos saatavuus näyttää keltaista päivämäärää, tuote on saatavilla 
kyseisestä päivästä lähtien. Muuta toimituspäivää yläpalkista.
Jos saatavuus näyttää punaista ”Ei saatavilla”-tekstiä, tuotteessa 
on toimituskatko (esim. toimittajan toimituskatkoksesta 
johtuen).

Tuotehakulistalla näet nopeasti tuotteen hinta-, saatavuus- ja 
myyntierätiedot.

Siirrä tuote vertailuun (nuolet), suosikiksi (sydän) tai lisää 
tilauspohjalle. 

Lisätietoja tuotteesta saat klikkaamalla itsesi 
tuotesivulle tuotenimestä



Tilauspohjat

Tuotehausta ja tuotekortilta löytyy painike, jonka kautta voi 
lisätä tuotteen tilauspohjalle.

Lisättävän tuotteen saatavuus voi olla myös 
tulevaisuudessa mutta sen voi siirtää aina 
tilauspohjalle.



Tilauspohjat

Kun lisää tuotteen tilauspohjalle, voi valita tekeekö 
kokonaan uuden pohjan vai lisääkö tuotteen jo 
olemassa olevalle pohjalle. 

Jos valitsee jo olemassa olevan tilauspohjan, pitää se valita 
pudotusvalikosta.

Uuden tilauspohjan voi nimetä haluamakseen.



Tilauspohjien tuoteryhmäjärjestys

Tilauspohjalle voi valita joko 
tuoteryhmä- tai oman 
järjestyksen. 



Tilauspohjat - tuoteryhmäjärjestys

Tuoteryhmäjärjestyksessä voi vaihtaa tuotteiden järjestystä tuoteryhmän sisällä 
nuolien avulla.



Tilauspohjat - oma järjestys
+ Lisää uusi otsikko -näppäimestä saadaan lisättyä uusi otsikko, jonka voi nimetä haluamakseen. HUOM! 
Lisätyt otsikot menevät aina listan alimmaiseksi eli pitää skrollata alas asti. Tämän jälkeen voit vetää 
”(Drag&Drop) tuotteen luomasi otsikon alle



Tilauspohjat - kopiointi ja exceliin vienti

Tilauspohjia voi myös kopioida ja viedä exceliin. Kopioidut pohjat voi nimetä 
haluamakseen ja valita kopioidaanko myös niille asiakasnumeroille, joille 
tilauspohja on jaettu.



Tilauspohjat - jakaminen

Tilauspohjan voi jakaa oman käyttäjätunnuksensa muille 
asiakasnumeroille. Joko kaikille tai yksittäisille numeroille. 
Huom! Tilauspohjalle tehdyt muutokset näkyvät kaikille 
asiakasnumeroille, joille se on jaettu



Ostoskorissa

Ostoskorissa voit täydentää tilauksen tietoja, muuttaa tuotteiden määriä sekä vaihtaa toimituspäivämäärää. 

*Ostoskorin kentät vaihtelevat toimitustavoista riippuen



Kiitos tilauksestanne -sivu

Kiitos-sivulla näet 
tilausnumerosi ja 
tilauksen tiedot sekä 
voit tulostaa sivun 
näkymän



Yhteystiedot

Tavoitat meidät numerosta 0200 50 200, chatilla, sähköpostilla 
asiakaspalvelu.metro@wihuri.fi sekä eMetron palautelomakkeen kautta 
Ma - Pe: 7-16
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