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E-handeln 

Vår e-handel nås via följande länk: 

https://butik.shspar.com 

 

Registrera konto 

 

- Välj fliken Begär konto 

- Fyll i alla uppgifter. Kundnummer behövs inte om ni inte kan ert kundnummer. Vi 

kommer att koppla ert konto till ert kundnummer. 

 

Efter att ni har fyllt i alla uppgifter och välj begär konto, kommer ett mail gå ut till er för en 

bekräftelse samt till oss för att godkänna och koppla ert konto till ert kundnummer hos oss. 

När vi kopplat ert konto till kundnummer skickar vi ett mail till er som bekräftelse att kontot 

är aktiverat och med ett slumpmässigt lösenord. Lösenordet kan ni ändra genom att klicka på 

glömt lösenord och får då en återställningslänk till er mail som ni angivit.  

  

https://butik.shspar.com/
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Välkommen in! 

När kontot är registrerat och ni kan logga in i e-handeln kommer ni att mötas av News. Här 

kommer nyheter och säsongsvaror att ligga.  

 

 

 

För att komma vidare till hela sortimentet väljer ni Alla produkter längst upp i menyn. Första 

gången ni loggar in kan det ta lite tid, e-handeln hämtar all information och alla artiklar för 

att lägga det i ett minne på servern för er. 
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Hela vårt sortiment visas. 

 

Menyn 

 

Till vänster finns en sökfunktion, för att söka specifikt på 

artikel, benämning och varumärke. Menyn innehåller även 

artikelkategorier som är indelad och sorterad efter vår 

prislista. Det går att klicka på flera kategorier samtidigt för 

att smidigt kunna se flera kategorier. För att gå vidare eller 

tillbaka klickar ni återigen på kategorin, då ”stängs” 

kategorin. Under Aktiva filter visas vilka kategorier ni har 

valt, här kan ni stänga enskilda kategorier genom att trycka 

på varje rad, alternativt klicka på suddgummit för att stänga 

alla kategorier och återgå till alla produkter.  
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Banners 

 

 

Vi har lagt till ”Banners” för att 

tydligare visa vilka artiklar som är 

Expopall, Nya artiklar, eller Kampanj. 

 

 

 

 

 

 

För köp klickar ni först på 

köpknappen under artikeln, sedan 

väljer ni antal kartonger. Antingen 

genom att trycka på + / - tecken eller 

genom att ange rätt antal med 

tangentbordet.  
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Varukorg 

Klicka på varukorgen längst upp till höger i bild för att gå vidare för köp.  

 

 

 

Här kan ni välja att spara varukorg, för att lägga ordern som en mallorder eller för att 

komma tillbaka senare. Sparade varukorgar finns under kundinformationen som nås längst 

upp under ert företagsnamn.  

För att gå vidare till köp trycker ni på kassa. Där kan ni ange önskat leveransdatum, 

mailadress för orderbekräftelse och eget referensnummer. Det finns även möjlighet att ändra 

leveransadress och skriva meddelande till oss. 

När allt är klart klickar ni på Skicka order.  

Nu är ordern skickad, ni får en orderbekräftelse och vi får in ordern i systemet! 


