OCI

Du hittar
all info på
lapp.se/oci

Open Catalog Interface
KOPPLAR SAMMAN VÅR WEBSHOP MED DITT AFFÄRSSYSTEM
OCI står för Open Catalog Interface, ett gränssnitt mellan vår
webshop på lapp.se och ditt affärssystem. Genom att använda
gränssnittet kan du beställa direkt i vår webshop med alla dess fördelar,
medan all orderdata överförs automatiskt till ditt system.
Fördelar med OCI
Inköp utan krångel – du registrerar ordern
endast en gång.
Alla processer är integrerade.
Rätt orderdata och produktdata i ditt system.
LAPP står för alla kostnader!

Så fungerar det
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Starta ditt ERP-system och gå vidare till lapp.se
genom att trycka på knappen ”OCI” (vi kan
anpassa knappens namn om du vill).
Du omdirigeras nu automatiskt till lapp.se som
en OCI-användare.
Lägg det du önskar beställa i kundvagnen och
slutför din order på samma sätt som tidigare.
När ordern är slutförd, överför systemet all
orderdata automatiskt direkt till ditt ERP-system.
Du lutar dig tillbaka och kopplar av, och vi packar
och levererar dina varor!
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Hur gör jag för att börja använda OCI?
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Fyll i checklistan som du kan ladda ned på
lapp.se/oci, och skicka den till alina.ellstrom@
lappgroup.com. Om du inte kan fylla i allt, lämna
tomt och skriv dina frågor i mejlet så hjälper vi dig.
Vi kontaktar dig om vi har frågor, och därefter
upprättar vi anslutningen.
När det är klart, återkommer vi till dig med ett mejl
där det framgår vilka justeringar du behöver göra i
ditt system. Vi rekommenderar att din IT-avdelning
eller en IT-tekniker hjälper dig med inställningarna,
men du kan också göra det själv!
Du använder samma användarnamn och lösenord
för att logga in på lapp.se som tidigare. Om du
behöver skapa ett nytt konto på lapp.se för dig
själv eller en ny inköpare, eller om du har en
specifik e-postadress som du vill använda just för
OCI – kontakta oss på eshop.se@lappgroup.com
så hjälper vi dig!

