KIRPPARIKALLE – OHJEET
REKISTERÖITYMINEN
Voit rekisteröityä itse Kirppari-Kalleen osoitteessa www.kirpparikalle.net tai voit pyytää meitä
tekemään sen puolestasi, jonka jälkeen saat Kirppari-Kallen tunnukset tekstiviestillä.
Käy tutustumassa Kirppari-Kallen sääntöihin, päivitä järjestelmään tietosi ja allekirjoita sopimus.
Voit aloittaa tuotteiden hinnoittelun Kirppari-Kallessa heti. Lisäksi voit seurata myyntejäsi
reaaliajassa joko nettisivuilta tai mobiilisovelluksen kautta.

TUOTTEIDEN HINNOITTELU
Kirjaudu tunnuksillasi www.kirpparikalle.net -sivustolle.
1. Valitse vasemmalla olevasta valikosta “Tuotteiden hinnoittelu” ja luo uusi arkki.
2. Valitse arkki ja aloita hinnoittelu kohdasta “Hinnoittele”.
3. Nimeä tuotteet lyhyellä kuvauksella ja määritä hinnat. Halutessasi voit nimetä myös arkit.
4. Kun olet valmis, muista tallentaa arkki ja klikkaa kohdasta “Merkitse valmiiksi”.
5. Kun olet merkinnyt arkin valmiiksi, et voi enää muokata sitä.
6. Arkki muuttuu hinnoitelluksi ja on valmis tulostettavaksi.
7. “Näytä tuotteet” -linkin takaa pääset näkemään kyseisen arkin tuotteet
Voit tulostaa hintalappuarkit joko itse tai hakea ne valmiiksi tulostettuina Aarreaitasta.
Pöytävuokraan kuuluu yksi tarra-arkki, lisäarkeista veloitamme 0,20€/arkki. Paperiset laput
ovat ilmaisia eikä hintalappuarkkien määrää ole rajoitettu.
Hintalaput voi hinnoitella myös käsin. Tällöinkin tulee luoda uusi arkki ja klikata kohtaa
“Merkitse valmiiksi”, jonka jälkeen tyhjä arkki on tulostettavissa joko kotona tai Aarreaitassa.
Suosittelemme ottamaan hinnoitellusta arkista valokuvan myynninseurannan helpottamiseksi.

MYYNNIN SEURANTA
Kirppari-Kallen viivakoodillisilla hintalapuilla myynti kohdistuu aina oikeaan pöytään.
Omatekoisia hintalappuja ei siis voi käyttää. Viivakoodillisten hintalappujen avulla myynnin
seuranta on tarkkaa, sillä tuotteiden tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmään.
Myynnin seurantaan kirjautuu (noin 10 minuutin viiveellä) tuotteen nimi, tuotenumero, hinta
sekä myyntiajankohta, mikäli hinnoittelu on tehty Kirppari-Kallessa. Käsin hinnoiteltujen
tuotteiden kohdalla seurantaan kirjautuu muuten samat tiedot, mutta tuotteen nimen tilalla on
tuotenumero.
Hintoja ei saa alentaa lappuihin käsin vaan hintaa alentaessa täytyy koko hintalappu vaihtaa
uuteen. Voimme lisätä järjestelmään myös haluamasi alennusprosentin, joka rekisteröityy
automaattisesti kaikille tuotteillesi.
Myynnin seurannasta näet myös myyntijaksosi kokonaismyynnin. Huomio, että saldo näkyy
vain varatun jakson ajalta. Mikäli tuotteita on myyty ennen varsinaisen myyntijakson alkamista
(esim. edellisenä iltana), näkyvät nuo myynnit lopullisessa myyntiraportissa.

