Manual hemsidan
Att registrera sig:
Klicka på länken nedan för att registrera dig om ni har dokumentet digitalt.
https://www.procurator.com/svSE/register.htm
Om ni inte har det digitalt gör så här:
För att registrera sig på Procurator Sveriges
hemsida så går man in på www.procurator.com
och väljer Sweden.

Klicka sedan på den blå knappen med texten
www.procurator.com/sv

Klicka sedan på Registrera.

När du kommit fram till registreringsrutan fyller du i den information som behövs.
Notera att på företag så skriver ni t ex Förskolan kotten.
I meddelanderutan får ni gärna fylla i om det behövs någon specifik referens och er fakturaadress.
När ni trycker registrera så kommer ni få ett mail till den mailadress ni har fyllt i med en bekräftelse
att ni är registrerad. När vår support har behandlat klart er registrering så kommer ni få ett mail som
meddelar att ert konto är nu klart och ni kan börja handla.

Procurator Sverige AB
Besöksadress Kronogårdsgatan 3
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Växel 010 517 00 00
www.procurator.com

Bankgiro 501-6175
Styrelsens säte Mölndal
Org.nr 556057-6554

Tips och Tricks för sökning på hemsidan:
Det finns flera sätt att hitta artikeln man letar efter. Det går att gå via menyerna, då klickar du på produkter och
sen vidare i kolumnen till vänster till det du letar efter.
Det är även att söka i sökfältet. Där kan du t ex skriva handtorkpapper, H2, vissa leverantörers artikelnummer
mm. Det är bara att prova sig fram.
Om ni beställer samma artiklar flera gånger så kan vi rekommendera att skapa en favoritlista. Det gör ni genom
Att klicka på nålen till höger om priset. Då får ni upp ett val att skapa en favoritlista eller lägga till på en befintlig.

För att hitta sina befintliga favoritlistor klicka man på ”Mina favoriter”
Om ni behöver support så är ni välkomna att ringa eller maila vår kundservice
Tel. 020-551 310

order.public.se@procurator.com
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