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Adgang til systemet
Du har adgang til Vvskataloget Online via linket »Log ind
som bruger« eller gå direkte ind på http://sog.vvskataloget.dk

Klik på fanen »Login« og indtast tilsendte
brugernavn og kodeord efterfulgt af [Login].

Er du ikke oprettet som bruger:
– Klik på linket »licens.vvskataloget.dk« . Udfyld oplysninger
med * i oprettelsesformularen og afslut med [Send]. Du vil
herefter modtage en mail der bekræfter din bestilling.
– I løbet af et par arbejdsdage vil du modtage en e-mail fra
Rørforeningen med login til Vvskataloget.

Startsiden
På startsiden vises lister med den seneste uges nye eller
opdaterede varer.
Køres musen henover
ud for varelinierne, vises en
infoboks med varetekst og foto.
vvises forstørret udgave af foto/skitse, med
Klikkes på
mulighed for at gemme/sende.
Klikkes på den enkelte varelinie vises samtlige data for
varen (se Stamdatavindue næste side).

Indstillinger
Under »Indstillinger« kan du redigere din profil samt skifte
adgangskode.

Adgang til katalogerne
På startsiden af Vvskataloget vises de 3 kataloger:
Rørkataloget, Varmekataloget og Sanitetskataloget.
De forskellige kataloger tilgås ved at klikke på de enkelte
faneblade i topbjælken.
Ved klik på en katalogfane bliver det også muligt at vælge,
hvor mange produkter du ønsker at se pr. side, om du
ønsker at se udgåede produkter samt om der, i de anførte
søgeord, skal skelnes mellem store og små bogstaver.
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Find frem til en vare
Du kan finde frem til en vare på en af nedenstående 3
måder:
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1) Kriteriesøgning indenfor et valgt katalog:
Som vist på billede 1 foreslås teksten, så snart du har indtastet de 2 første bogstaver.
- Tekst vælges fra boksen med søgemuligheder med
dobbeltklik eller Enter herpå.
- Hvis søgning på et vvsnummer ikke giver resultat, selvom
det vises i boksen med søgemuligheder, er det et udgået
vvsnummer. Data vil kunne ses, hvis der sættes hak ud for
’Vis også udgåede produkter’.
- Hvis et vvsnummer ikke vises i boksen med søgemuligheder, er det enten et fejlnr. eller det er mere end 5 år siden,
at det er udgået.
- Bredere søgning kan foretages ved at taste * før og/eller
efter en del af navne eller numre.
- Du kan trykke på knappen »Stop søgning«, hvis en søgning
tager for lang tid eller du har valgt forkerte søgekriterier.
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2) Fritekstsøgning på tværs af alle tre kataloger (vist på
billede 2):
Klik på fanen »BETA Avanceret Søgning«.
Du kan nu foretage en fritekstsøgning på tværs af alle tre
kataloger, på alle datafelter samt tilknyttede og linkede
dokumenter.
Det er også muligt at søge med OG, ELLER samt IKKE. Læs
mere om dette ved klik på knappen »Hjælp«.
Når søgeresultatet er vist, er det muligt at sætte hak for at
søge videre i de fundne resultater. Ny søgetekst tilføjes i
forlængelse af den foregående.
Fritekstsøgningen er en Beta-test version, der er under stadig udvikling og det er derfor muligt, ved klik på knappen
»Spørg/kommentér«, at sende spørgsmål og kommentarer.
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3) Hierakisøgning i et valgt katalog (vist på billede 3):
Hierarkiet åbnes ved at klikke på ‘+’ foran mappen.

Stamdatavindue
Klikkes på den enkelte varelinie vises samtlige data for
varen, også evt. tilknyttede filer, der kan åbnes/gemmes.
For at se leverandørens adresse og logistikoplysninger,
i højre side af billedet ud for leverandøren.
klikkes på
For at vende tilbage til varelisten med søgeresultater klikud for varenavnet.
kes på
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