
Brukerveiledning Tingstad web-portal 
 

Generelt 
Anbefalte nettlesere er Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox og Safari. Den eldre 

nettleseren til Microsoft Internet Explorer (IE) er ikke støttet. IE er en nettleser som Microsoft 

ikke lenger oppdaterer og er derfor ikke anbefalt å bruke. Dersom du bruker denne i dag og 

ikke «må» bruke den, er anbefalingen at du avinstallerer den fra din PC. Ta i bruk en av de 

andre nettleserne, for eksempel Google Chrome eller den nye til Microsoft som heter Edge. 

 

Opprette konto/ny bruker: 
Velg «Opprett konto» for å registrer deg som bruker (eventuelt søke om konto i Tingstad). 

Oppgi ditt kontonummer hos Tingstad ved opprettelse av bruker. 

 

 
 

Som innlogget bruker: 

 

• Min profil: her kan du endre passord, redigere leveringsadresse, etc. 

• Mine ordre: oversikt dine ordre 

• Mine favoritter: Du kan merke produkter som favoritter og organisere dem i ulike favorittlister. 
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Handlekurven: 
Handlekurven finner du ved å klikke på symbolet øverst til høyre. 

 

  

For å legge til varer i handlekurven, så kan du gjøre det ved å søke etter varer i søkefeltet.  

 

 

 

Du vil få opp egne priser og lagerstatus direkte i søkeboksen. Her kan du også endre kvantum og 

legge vare i handlekurven. 

 

 

Lagerstatus 
Fargekoden angir salgsdisponibel lagerstatus og har følgende indikatorer:  

• På lager 

• Begrenset lagerbeholdning (mindre enn 2 x pk.str) 

• Ikke på lager - levering normalt innen 14 dager 

• Ikke på lager – leveringstid normalt mer enn 14 dager 
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Hurtigregistrering – opplasting av excel fil 
Enkel excel fil med varenummer og antall kan nå lastes opp til handlekurven. Du velger om 

du vil bruke Tingstad sine varenummer eller dine egne varenummer. Antall vil bli avrundet 

opp til hele pakker/minimum kjøpsantall. 

NB! Dine varenummer må være registrert i vårt ERP system.  
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Eksempel på filen: 

 

 

Du får beskjed hvilke varer som ikke matcher minimum antall/pk.str. Du vil også få melding dersom 

det ikke blir match på varenummer.  
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Når du har overført til handlekurv, kan du korrigere antall, fjerne linjer og legge til flere produkter 

(bruk søk og legg til i handlekurv). 

 


