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1. Innledning 
Dette dokumentet beskriver hvordan Mapei Web Order Portal brukes.  

Ordreprotalen er et grensesnitt for selgere og kunder til å sende ordre til ERP-systemet for videre 
behandling av kundeservice. Det er ikke en web-shop der man betaler og ferdigstiller handelen via 
nettsiden. 

Når ordren kommer til ERP-systemet, blir den behandlet på vanlig måte av kundeservice. Prosess for 
ordrebekreftelse og fakturering er ikke påvirket av ordreportalen. 

Kunder kan logge inn i systemet ved å klikke på lenken på Mapei.no eller via nett-adressen:  

https://mapeias.groupediorders.com:4602/ 

 

 

 

 

Hvis man som kunde har tilgang til å bestille på vegne av flere kundekonti vil man møtes av følgende 
skjermbilde etter innlogging. Kunder med kun en ordrekonto sendes rett til produktsøk (se kapittel 
6) 

 

NB! 

Hvis man opplever problemer med å nå nettsiden så anbefaler vi å sjekke 
brannmurinnstillinger. 



 

 

Figur 1 Ordreportal framside 

 

Her finner man KUNDESØK, link til FORESLÅTTE ORDRE, ORDREOVERSIKT (importert fra ERP-
systemet) og FAKTURAOVERSIKT (link til ERP-systemet). 

Ønsker man å bytte språk kan dette gjøres ved å velge flagget oppe i høyre hjørne  

 
Merk at det er enkelte av søkefunksjonene for produktsøk som kun er tilgjengelig når man har valgt 
norsk som språk. 

2. Kundesøk 
For å finne den kunden man skal legge inn en ordre på, søker man på kundenavn og/eller nummer. 
Systemet begynner automatisk å søke idet man begynner å skrive i søkefeltet. Wildcard-tegnet % 
settes inn på valgfritt sted i søkestrengen. 

 

Figur 2 Kundesøk 

Når man har valgt kunde, sendes man automatisk videre til siden for produktsøk. 

 

3. Foreslåtte ordre 
Ved å klikke på «Foreslåtte ordre» øverst kommer man til en oversikt over sine egne ordrer. Her 
ligger ordrer som er pågående og ordrer som allerede er oversendt Mapeis ERP-system.  



 

 

Figur 3 Oversikt Foreslåtte ordre 

Ved å trykke på + får man oversikt over hvilke produkter som ligger i ordren. Man kan åpne en PDF-
kopi av ordren ved å trykke på printer-ikonet. 

Ved å trykke på «Åpne» blir man sendt til handlekurven på ordren. Ved å trykke på «slett» blir 
ordren slettet. Man har ingen angre-mulighet. 

Man kan også filtrere på Ordrenummer, Kundenummer og opprettelsesdato. Det er ikke mulig å 
filtrere på fritekst i kundefeltet (man må velge én kunde). 

 

4. Ordreoversikt 
Ved å klikke på «Ordre» øverst kommer man til en oversikt over alle salgsordrer, også ordre som ikke 
er registrert via portalen. Også her kan man få oversikt over innholdet i ordren ved å trykke på + 

Tilsvarende filtermulighet som for foreslåtte ordre. 

I Ordreoversikten kan man også se statusen på en ordre. Ordre som kun ligger med «Ordredato» er 
til behandling hos kundeservice, ordre som ligger med Pakkseddelnr er pakket og sendt, og ordre 
med fakturadato er ferdig fakturert. Det er ikke mulig å filtrere på ordrestatus. 

5. Fakturaoversikt 
Ved å klikke på «Fakturaer» øverst kommer man til en oversikt over alle fakturaer. Disse er hentet på 
fakturanummer og har ingen link til SO-nummer. Ved å klikke på PDF-symbolet sendes man videre 
for visning av faktura i PDF-format.  

6. Produktsøk 
Inne på produktsøk kan man øverst i vinduet hele tiden se hvilken kunde som bestillingen gjelder for. 

 

Ved å trykke på  blir man sendt tilbake til kundesøk 

Det er tre forskjellige alternativer for produktsøk: 

-Raskt søk 

-produktsøk 

-Avansert søk. 

 Raskt søk 
Dette er et fritekst-søk. Etter hvert som man skriver, vil søket foreslå produkter som matcher 
søkeordene. Skal man kombinere flere tekster kan man bruke wildcard % mellom frasene. 



 

 

Figur 4 Raskt produktsøk 

Når man har valgt et produkt fra listen, skal man velge mengde. Dette kan gjøres i salgsenhet (ofte 
kg), antall stykk eller antall paller. 

Det er ikke mulig å legge inn bestilling som er mindre enn minste salgbare enhet. 

Trykk «Legg til» for å legge produktet og valgt mengde i handlevognen. 

 

Figur 5 Velg mengde 

Hvis produktet er en del av et flerkomponent-KIT så vil systemet foreslå å legge til tilhørende 
komponenter. F.eks hvis man velger Mapefloor SL Grå 31 A, så vil systemet automatisk også legge til 
korrekt mengde av B- og C-komponenten.  

 

Figur 6 Automatisk multikomponent 

Raskt søk er godt egnet hvis man kjenner navn /nummer på produktet man er ute etter. 

 Produktsøk 
Produktsøk er ganske likt raskt søk, men her får man kun søkt opp produkttype, og ikke 
fargevariasjoner.  



 

 

Figur 7 Produktsøk 

 

Når man har valgt hvilken produkttype man ønsker får man opp et nytt bilde som gir mulighet til å 
velge blant tilgjengelige emballasjestørrelser, farger og komponenter (A, B, etc). 

 

Figur 8 Detaljer produktsøk 

 

Når man har valgt ønsket vare og mengde trykker man «bekreft og lukk». Hvis man skal legge til flere 
varianter av samme vare kan man trykke «bekreft» slik at vinduet ikke lukkes. 

 

 Avansert søk 
Ved hjelp av avansert søk bruker man samme struktur som man finner på www.mapei.no til å finne 
produkter med Produktlinjer og kategori. 

 

Figur 9 Avansert søk 

 

Søket leverer små produktkort med bilde og en beskrivelse av produktet. Trykker man på «Legg i 
handlekurv» vil man få opp et valgvindu på samme måte som under produktsøk. Hvis man trykker på 



 

lenken på varenavnet kommer man inn på en detaljside for produktet. Her får man tilgang til teknisk 
beskrivelse av produktet, sertifiseringer og all dokumentasjon.  

 

Figur 10 Produktdetaljer 

På samme måte som på produktsøk kan man her velge emballasjetype, variant og mengde. 

 Begrensninger 
Det er ikke mulig å bestille sparkeloppdrag via portalen. 

Ved bestilling av noen malingstyper vil man ikke finne egne varenummer for fargevarianter. Farge 
må da evt spesifiseres i notatfeltet i handlevognen. Dette gjelder: 

-Silancolor 
-Elastocolor 
-Silexcolor 
-Colorite 
-Mapetherm Flex 
-Mapecoat ACT 
-Primer FC 

Hvis en vare ikke er tilgjengelig for valg i ordreportalen kan man kontakte kundeservice på epost 
eller telefon. 

 
 
 
 

 



 

 

7. Handlevogn 

Man får tilgang til handlevognen enten ved å trykke på  opp i høyre hjørne, eller ved å trykk 
«Åpne» på en av dine foreslåtte ordrer. 

Dato 

Øverst fylles «Bestillingsdato» ut med dagen dato. Forsendelsesdato velges fra kalenderen. Standard 
fylles denne ut med dato om to dager. 

Adresse og prosjekt 

 

Figur 11 Leveringsadresse og prosjekt 

«Velg adresse» - bryter som gir mulighet til å søke på leveringsadresser registrert på kunden. Disse 
adressene hentes fra Mapeis ERP og det er ikke mulighet til å registrere nye adresser fra systemet Er 
det behov for ny adresse må denne registreres av Mapei kundeservice. Adressen vil så være 
tilgjengelig i portalen neste dag. 

Hvis det er registrert et prosjekt på adressen vil dette automatisk fylles inn. Det er ikke mulig å 
knytte andre prosjekter til enn leveringsadressen enn det som er registrert hos Mapei. 

Man kan også legge inn rekvisisjonsnummer. Evt bestillingsreferanse og andre notater som skal følge 
ordren kan skrives inn i «Merknader». 

Totaler 

Neste del viser en oversikt over ordrens totalbeløp og vekt. 

 

 

NB! 

Merk at systemet automatisk lagrer nye ordreforslag som lages og endringer til 
eksisterende. Det er derfor opp til brukeren at det ikke blir liggende mange 
halvferdige ordreforslag under «foreslåtte ordre». 



 

 

Figur 12 Ordretotal 

Her kan man også justere mengder på samme måte som når man legger til varer fra produktsøk. 

For å sende ordren til Mapei Kundeservice trykker man «Sjekk ut» nederst.  

 
 
 

 

 

Ved å trykke «Hent dokument» får man opp PDF-kopi av ordren (samme som man kan hente fra 
«foreslåtte ordre»). 

NB! 

Totalbeløpet som vises i ordreportalen vil avvike noe fra endelig beløp i 
ordrebekreftelsen. Dette kommer blant annet av at paller og transport legges 
til i ordren av kundeservice. 




