Netsöfnun ehf
Leiðbeiningar: Stofnun á einstaklingssöfnun á netsofnun.is

Til að stofna söfnun verður þú að
vera skráður inn á þitt svæði 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.

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 fá
tölvupóst, þegar einhver verslar
Þetta er einstaklingssöfnun, þannig
að þú skilur þetta eftir autt.
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
styrktarupphæð til þín. Þú getur
beytt styrktarupphæð í næstu
valmynd
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.
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Nú ertu komin/n í Verð á vörum.
Ef þú vilt getur þú nú breytt
upphæðinni á styrknum sem greiðist
til þín.
Verðið sem kemur fram á
söfnunarsíðunni þinni er verðið á
vörunni plús styrkurinn.
Þegar þú ert búinn að breyta
styrktarupphæðinni, smelltu á
hnappinn Vista Styrktarupphæð á
vörum

Nú ertu komin/n í Söfnun stofnuð
Þetta eru vörurnar sem eru í
söfnuninni þinni. Smelltu nú á
linkinn: Fara aftur á mitt svæði

Söfnunin þín er nú komin undir
Mínar safnanir

Til að komast inn á söfnunarsíðuna
þína smelltu á myndina af hlekknum
sem er við hliðina á nafninu á
söfnuninni.
Til að skoða hverjir hafa keypt af þér
og hvað þú ert búinn að safna miklu,
smelltu á myndina af kökunni, sem
er við hliðina á nafninu á söfnuninni.
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Söfnunarsíðan þín.
Dreifðu henni til fjölskyldu, vina og
kunningja með því að deila á
Facebook eða senda hana í
tölvupósti. Notað Like og Send
hnappana.
Þeir sem styrkja þig geti pantað og
greitt með kreditkorti eða millifærslu
beint á síðunni.
Þú getur einnig prentað hana út og
gengið í hús og selt. Þú tekur þá
niður pantanir, rukkar og setur
sjálf/ur inn pöntunina.

Ef eitthvað er óklárt, sendu okkur þá
fyrirspurn á netsofnun@netsofnun.is
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