
Juhendid Müüjale



Toote lisamine

Klõpsa Konto > Poe haldamise töölaud > Tooted > Lisa uus toode

● “Lae üles toote pilt” - soovitatavalt ruudukujuline ja maksimaalselt 2GB
○ Vajadusel saad rohkem pilte lisada “Lae üles toote pilt” ruudu alt, klõpsates + märgile, kui soovid 

midagi toote juures täpsemalt näidata. 
● Lisa “Toote või materjali nimi”
● Lisa “Hind” - Hind peaks olema sisestatud ilma käibemaksuta (sest süsteem 

arvestab automaatselt 20% käibemaksu ostukorvis juurde). Arvesta hinna sisse 
ka platvormi vahendustasud ja võimalusel transpordikulud. Täpsusta hinnaühik 
(kg, m jne) järgmises lahtris. 



● Lisa “Kirjeldus” - Täpsusta hinnaühik, kirjelda vabas vormis materjali mõõte, 
omadusi, sertifikaate jne.

● “Vali kategooria” - Vali rippmenüüst õige kategooria:  Kangas, Metall, Nahk, 
Paber&Papp, Plastik, Puit, Elektroonika või Muu.

● “Märksõnad” - Vali rippmenüüst märksõnad, mille järgi ostja kõige paremini 
kuulutuse üles leiaks. Märksõnu saad ise lisada vajutades klahvile Enter peale iga 
sisestatud sõna (nt kunstnahk, must, triibuline jne)

● “Täpsustav info” - Kirjelda vabas vormis kõike muud, mis on veel oluline toote 
teave. Nt asukoht, materjali saadavuse sagedus, värvus, minimaalne kogus, mida 
saab osta, näidise saatmise võimalus jne.





Toodete hulgi-import

● Suurema hulga toodete puhul saab neid ka failina üles laadida. 

● Selleks, et saada kätte toodete hulgilisamise näitefail kirjuta Materjalivoo 
meeskonnale (info@materjalivoog.ee)

mailto:info@materjalivoog.ee


Toote muutmine
Kuva toote nimele ja klõpsa selle all “Muuda” 



Toote muutmine
Siin saad muuta toote infot, mida oled juba sisestanud. Samuti saad lisada täpsustavaid sätteid nagu

● Laojääk

○ Kas toode on 

■ Laos olemas  - toote ühikuid on saadaval

■ Otsas - toote ühikuid ei ole saadaval

■ Ainult ootelistiga - toote ühikuid ei ole hetkel saadaval, kuid ostja võib materjali juba 

ette osta

○ Vali “Halda toote koguseid ja laoseisu”, et lisada toote koguseid. “Madala laoseisu 

alampiir” on ühikute arv, millal süsteem saadab Sulle teavituse, et toode hakkab otsa saama. 

○ Vajadusel vali “Luba ostjal seda toodet korraga ainult ühekaupa tellida”, kui soovid, et 

antud tootel ei saaks korraga tellida rohkem kui ühte ühikut





Kontakt

Küsimuste korral pöörduge info@materjalivoog.ee meiliaadressile.
Tehniliste küsimuste korral pöörduge kristin@materjalivoog.ee meiliaadressil.

Oleme alati olemas ka kodulehe vestlusaknas ekraani all paremas nurgas. 
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