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Leiðbeiningar: Stofnun á hópsöfnun á  netsofnun.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til að stofna hópsöfnun verður þú 

að vera skráður inn á svæði hópsins í 

kerfinu. 

Smelltu á hnappinn Innskráning. 

Ef þú ert ekki þegar notandi þarftu 

að stofna þig fyrst, sjá nánar 

leiðbeiningar nýskráning 

Þá kemur þessi gluggi upp, skráðu 

inn netfang og lykilorð og smelltu á 

hnappinn Log On 

Nú ertu komin/n inn á þitt svæði. 

Smelltu á hnappinn Stofna Söfnun. 

Ef hnappurinn Stofna Söfnun er ekki 

sýnilegur, þá vantar ennþá 

upplýsingar um bankanúmer og 

kennitölu í upplýsingar um þig.  

Skoðaðu leiðbeiningar um 

nýskráningu  
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Nú þarftu að skrá inn titil söfnunar, 

eitthvað sem er lýsandi fyrir 

söfnunina.  

Skráðu inn hverju er verið að safna 

fyrir og eitthvað sem tengist því sem 

verið er að safna fyrir.  

Nú ertu kominn í Val á vörum 

Flettu í gegnum listann og veldu inn 

þær vörur sem þú vilt hafa í 

söfnuninni. 

Þú smellir á vöruna sem þú velur og 

hún flyst yfir  í söfnunina. 

Þú getur valið lágmark 4 eða hámark 

8 vörur í hverri söfnun.  

Linkur:  Staðfest vörur og velja verð 

kemur upp þegar þú ert búnn að 

velja  4 eða 8 vörur.  

Skráðu inn tímabil söfnunarinnar. 

Hvenær hún byrjar og hvenær henni 

á að ljúka. 

Ath að ágætt að hafa söfnunina 10 – 15 daga 

Hér hakarðu við ef þú vilt að 

tölvupóstur sé sendur til safnara 

þegar einhver verslar af honum 

Þetta er hópsöfnun, hakaðu við 

Þetta er hópsöfnun og ég er 

stjórnandi. 

Smelltu á hnappinn Vista 

Nú ertu komin/n í Val á vörum 

Flettu í gegnum listann og veldu inn 

þær vörur sem þú vilt hafa í 

söfnuninni. 

Þú smellir á vöruna sem þú velur og 

hún flyst yfir í söfnunina. 

 Verðið sem birtist, er verðið á 

vörunni frá okkur og hugmynd að 

stryktarupphæð til þín. Þú getur 

breytt stryktarupphæð í næstu 

valmynd 

Þú getur valið lágmark 4 eða 

hámark 8 vörur í hverri söfnun. 

Linkur: Staðfesta vörur og velja verð 

kemur upp þegar þú ert búinn að 

velja  4 eða 8 vörur 
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Nú ertu komin/n í Verð á vörum. 

Þú getur nú breytt upphæðinni á 

styrknum sem greiðist til safnarans. 

Verðið sem kemur fram á 

söfnunarsíðunni er verðið á vörunni 

plús styrkurinn. 

Þegar þú ert búinn að breyta 

styrktarupphæðinni , smelltu á 

hnappinn Vista Styrktarupphæð á 

vörum. 

Nú ertu kominn í Söfnun stofnuð 

Þetta eru vörurnar sem eru í 

söfnuninni. 

Hópsöfnunarkóðinn birtist hér.  Þú 

lætur safnarana fá þennan kóða til 

að virkja hópsöfnunina 

Smelltu á linkinn Prenta Upplýsingar 

um Hópsöfnun 

Þar eru allar leiðbeiningar fyrir 

safnara hvernig hann virkjar 

hópsöfnunina auk þess sem 

söfnunarkóðinn er einnig í 

leiðbeiningunum 

Þetta eru leiðbeiningar fyrir safnara 

sem taka þátt í hópsöfnuninni.  

Prentaðu hana út með því að velja 

ctrl og p hnappana á lyklaborðinu. 

Prentaðu út leiðbeiningarnar og 

afhentu söfnurunum. 

Smelltu á X í horninu til að loka 

leiðbeiningarforminu sem þú ert 

búinn að prenta út. 
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Smelltu nú á linkinn:  

Fara aftur á mitt svæði 

Söfnunin er nú kominn undir  

Mínar safnanir 

Til að skoða hvaða safnarar hafa 

skráð sig í hópsöfnunina, hvernig 

söfnunarfé skiptist milli safnara 

smelltu á myndina af kökunni, sem 

er við hliðna á nafninu á söfnuninni 

Þar sem þetta er hópsöfnun og þú 

ert stjórnandi, þá ferðu ekki inná 

söfnunarsíðuna frá þessum aðgangi. 

Hlekkurinn sem tengir þig við 

söfnunarsíðuna hefur því ekkert gildi 

hér. 

Ef eitthvað er óklárt, sendu okkur þá 

fyrirspurn á netsofnun@netsofnun.is 


