
Manual "Tabergportalen"

Intern webshop för beställning av "lagervaror" 
dvs färdiga trycksaker, MC-Folket mm. 
Mediagenerator för egen produktion av 

trycksaker mm enligt mall som följer vår grafiska 
profil. 

I de flesta distrikt har informatörer och 
ordföranden login. Dessa ansvarar för 

produktbeställningar till all verksamhet i 
distrikten. 

Kontakta elin.karlsson@svmc.se eller 
info@svmc.se för ändringar av logins.



Efter inloggning i systemet visas tillgängliga produktkategorier och 
mallar. Klicka på önskad kategori eller mall, tex visitkort. 



När mallen öppnats visas tidigare skapade versioner.  
Klicka antingen på befintlig version för att beställa samma på nytt eller 

klicka på ”Skapa” för att skapa ny version. 



Fyll i önskade uppgifter och klicka på ”Uppdatera förhandsvisning”. Korrektur visas till 
vänster. Ändra om något är felaktigt eller klicka på ”Spara och stäng” när allt är korrekt.  

Det finns även en variant visitkort med plats för egen bild.



Versionen är nu skapad. För att ladda ner PDF-korrektur, klicka på fliken ”Ladda ner.  
Välj antal som ska beställas i rullmenyn och klicka därefter på ”Lägg i kundvagn”. 
En siffra visas nu vid kundvagnen och symboliserar hur många produkter ni har i 

kundvagnen. 



Klicka på röda stjärn-symbolen till vänster för att komma tillbaka till 
startsidan. Klicka på en produktkategori, tex Posters. Här visas nu olika 

format, klicka på tex A3.  



Här visas olika varianter av postern, klicka på den ni önskar att skapa. 



Fyll i ett namn på postern, tex ”Vårträff” och klicka därefter på ”Skapa”.  



Fyll i fälten och klicka på ”uppdatera förhandsvisning”. I denna mall är 
det möjligt att välja bild ur en bildbank. Klicka på ”välj bild”. 



I bildbanken visas tillgängliga bilder. Klicka på önskad bild.
Det finns även möjlighet att ladda upp egen bild till vissa 
produkter som går att spara som PDF för egen utskrift.  



Om bildens storlek inte matchar ytan på postern, klicka på ”Crop 
image” för att beskära bilden. Proportionerna i beskärningsytan 

stämmer alltid med ytan i mallen. 



Exemplet nedan visar hur man beställer produkter från lagret. Klicka på 
en kategori, tex ”Övriga trycksaker”. Klicka sedan på önskad produkt, 

välj antal att beställa och därefter ”lägg i kundvagn”. 



För att avsluta er beställning, klicka på ”Kundvagn”. Här visas en sammanställning över 
produkter, totalpris samt leverans- & fakturaadress. Leveransadress kan läggas till på nytt 
medans fakturaadress är låst. Om allt ser bra ut, klicka på ”Skicka beställning” och ordern 

går iväg för produktion & leverans. En orderbekräftelse skickas till er epostadress. 




