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1. Fellesbetaling
På forsiden ligger det nå informasjon og en knapp knyttet til betalingsløsningen for fellesbetalinger.
Denne løsningen gjør det mulig å kjøpe tilgang til produkter for andre. Klikk på knappen
«Betalingsløsning» under seksjonen «Betal for flere?».

Du kommer da videre til en «Kundeinnlogging» der du kan logge inn med e-post og passord. Dette er en
annen innlogging enn for ordinære SOA-brukere.
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Dersom du ikke har registrert deg som kunde har du muligheten til dette ved å klikke på «Ny
kundebruker?» nede til venstre. Dette tar deg videre til en registreringsside. Her må du godkjenne
samtykkeerklæringen, og fylle ut nødvendig informasjon for å registrere deg som kunde.
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Etter at du har registrert deg kommer du tilbake til innloggingsvinduet med en beskjed om at brukeren
er opprettet. Fyll inn brukernavn (e-post) og passord, og klikk «Logg inn».

Dette vil ta deg videre til din kundeprofil. Kundeprofilen inneholder demografisk data, en oversikt over
kjøp, og tilknyttede lisenser. Her kan du også endre dine demografiske data, endre passord, og kjøpe
tilgang til lisenser.
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Dersom du ønsker å kjøpe lisenser klikker du på knappen «Kjøp lisenser». Du kommer da videre til en
produktliste. I produktlisten kan du legge produkter i handlekurven, velge å se priser med eller uten
mva., og gå videre til handlekurven.
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Når du har valgt produktene du ønsker å kjøpe går du videre til handlekurven ved å klikke på «Gå til
handlekurv». Her kan du
•
•
•
•
•

Velge antall du ønsker å kjøpe av hvert produkt
Fjerne produkter fra handlekurven ved å klikke på det røde ikonet i «Slett» kolonnen
Tømme handlekurven ved å klikke «Tøm handlekurv»
Gå tilbake til produktlisten ved å klikke på «Fortsett å handle»
Gå videre til betaling ved å klikke på «Gå til kassen».

Ved å klikke «Gå til kassen» kommer du inn i betalingsløsningen til Nets. Etter at betalingen er fullført
blir du navigert tilbake til en venteside som oppdateres når betalingen er mottatt fra Nets.
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Tilbake på «Min Side» vil du nå se kjøpet, og lisensene tilknyttet kjøpet. Du kan nå distribuere
lisensnøkklene videre til de kandidatene. Kandidatene kan løse inn lisensen på sin profil som vil gi tilgang
til produktet som lisensen er knyttet til. I oversikten over lisensene vil du kunne se kjøpet relatert til
lisensen, produktet knyttet til lisensen, dersom lisensen er innløst, når den ble innløst, og hvem den er
innløst av.

S i d e 7 av 9

2. Bruk av lisensnøkkel
Kandidatene har muligheten til å kjøpe tilgang til produktene via en handlekurv som illustrert i
«fellesbetalingsløsningen», men de har også mulighet til å løse inn en lisens fra sin profilside.

Dersom de klikker på «Bruk lisensnøkkel» dukker det opp ett nytt vindu der de har muligheten til å fylle
inn en lisensnøkkel. Kandidaten fyller inn lisensnøkkelen og klikker «Løs inn».

Dersom lisensnøkkelen er gyldig vil vinduet lukkes, og profilsiden oppfriskes med melding «Lisens
innløst!», og en tabell som viser en oversikt over innløste lisenser. Kandidaten har da tilgang til
produktet tilknyttet lisensen.
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