
Detta är en manual om hur man lägger in e-butiksystemet 

Ecwid på N.nu

Gjord av SussCreations

http://www.scr.n.nu/�


Registrera konto 
och Logga in

4 sidor



Första steget är att gå in på www.ecwid.com . 

Sedan klickar du på Sign Up Now, rödmarkerat med en rektangel på bilden ovan.

http://www.ecwid.com/�


Där kan du välja att skapa en ny användare genom att skriva in Namn och E-post, eller 
genom att klicka på någon av de representerade tjänsterna som du redan har ett konto 
hos. 
Google = Gmail , Windows live ID = Hotmail. 



Jag valde att registrera mig med mitt Google-konto eftersom jag har min mail där. 

När registreringen var färdig visades denna bilden. 

Kolla nu i din inkorg, oavsett vilket sätt du registrerat dig på har du nu fått ett e-
postmeddelande med en länk som det är viktigt att du klickar på. 



Gå till  http://my.ecwid.com och logga in, på samma ”knapp” som du startade kontot. 
Använde du ”Google” knappen för att starta kontot trycker du på den igen här. 

Skrev du in e-post och lösenord så skriv samma sak till höger.

http://my.ecwid.com/�


Översikt

1 sida



Inloggad möts du av följande, 

För att göra det överskådligt och lätt att ändra har de redan lagt lite produkter i ditt 
sortiment. 

2 kategorier med 9 produkter och 10 kunder finns registrerade. 

Man har även sålt för totalt 161 dollar.



Inställningar

5 sidor



Börja med att klicka på ”System Settings” under mailadressen i övre högra hörnet 
(rödmarkerad ovan). 



Vad ska din butik heta?

Ex: http://www.dinsida.n.nu

Välj här Europe/Stockholm 

[Avancerat] Lämnas tom

Färdigt.

http://www.dinsida.n.nu/�


Vad heter ditt företag?

Mailadress

Gatuadress

Skriv din ort

Skriv dit län

Postnummer

Fyll i Sverige

Fyll i Ert tel, om så önskas.

Här är det viktigt att du fyller i land först. Välj Sverige.

Längst ner kan ni ladda upp en 
liten logga som kommer att hamna 
på fakturorna.

Glöm inte att spara!



Glöm inte att trycka Save efteråt. 

När det är färdigt klicka på Formats & Units, ovan, och ändra det enl nedan:



I Inställningarna för Languages, flytta den lilla pricken från English till Swedish genom att 
klicka i ringen till höger om ordet ”Swedish”. 

Klicka därefter på Save. 



Lägga shopen på din sida

3 sidor



Klicka på Dashboard jämte system settings för att komma tillbaka till förstasidan. 

Kopiera allt som finns i översta rutan, börjar med <div> och slutar med </div>. 

(klicka i rutan och tryck ctrl+A, sedan ctrl+C. )



Nu är det dags att gå till din sida. www.dinsida.n.nu/admin . Logga in och gå till sidan där 
du vill ha din e-butik. 

Klicka på Visuellt/HTML, klicka i rutan och tryck ctrl-V så borde resultatet se ut ungefär 
som ovan. Tryck därefter på spara och sedan på länken ”här”. Det ser då helt tomt ut, 
men det gör ingenting. Klicka på länken efter ” Här redigerar du sidan ” så ser du 
resultatet. 

http://www.dinsida.n.nu/admin�


När du nu tittar på din hemsida ser du två kategorier, Frukt och Grönsaker. Under dessa 
ligger Produkter med mer Frukt och mer Grönsaker. 

För att ändra detta går vi tillbaka till https://my.ecwid.com/

https://my.ecwid.com/�


Redigera Kategorier

2 sidor



Väl inloggad där igen klickar vi på Catalog [1] och Categories [2]. 

Därefter på Fruit (6) [3]. 

Där kan vi byta namn och byta bild på kategorin.

[3]

[2]
[1]



Nu har jag ändrat mina så att det passar mina produkter, men det ligger ju fortfarande 
Frukt produkter i denna kategorin. 

För att rätta till det kan du efter att du klickat på Save klicka på Products (Jämte 
Categories under Catalog)



Redigera Produkter

7 sidor



Där syns ovanstående (Fruit är ersatt med det vi döpte den kategorin till i förra steget). 

I droplisten (rödmarkerad) kan du välja att endast visa de produkter som finns i kategorin 
vi nyss skapat.  



Då syns ovanstående, fast med Ditt kategorinamn.



För att ändra en produkt: 

1. Markera rutan längst till vänster 

2. Tryck på Modify

1

2



Där kan man ändra vikten, produktbilden, priset mm. Man kan även duplicera produkten 
om man ska ha flera stycken som endast skiljer sig lite grand. 

Det kan man också välja på ”options” t.ex. att man kan välja olika storlekar mm. 



I options kan man ändra om en produkt finns i flera storlekar, man kan även skriva in 
eventuella prisskillnader. 

På min produkt skiljer inte priset sig oavsett vilken storlek man köper, så där lämnar jag 
det samma. Ringen under Dflt visar vilken av storlekarna som ska vara förvald (kanske 
den som säljer mest?) 



I options kan du även lägga till andra alternativ, såsom färgval, kvalitet, tjocklek, tja vad 
man vill beroende på vad det är för produkt man vill sälja.



Input Type väljer HUR kunden ska välja t.ex. storlek. 

Radio buttons är sådana runda knappar som är under Dflt.
Drop down list är just en sådan som är inrutad ovan. 
Textfield och Textarea är att kunden skriver in det själv. 



Varukorg

6 sidor



Gå tillbaka till Dashboard och scrolla ner (       ) till ”2. Bag Widget Code.” 

Denna koden är inte nödvändig, men visar en korg som kunderna kan ”dra” sina saker 
till, nästan som när man plockar ner saker i en riktig korg. Vill du ha den klistrar du in 
den på samma sätt som koden på sidan 12, men då i textrutan om din layout har en 
sådan. [Kopiera allt som finns i andra rutan, börjar med <div> och slutar med </div>]



För att lägga in varukorgen, gå till din sida. www.dinsida.n.nu/admin . Logga in och gå till 
sidan för att redigera textrutan. 

Klicka på Visuellt/HTML, klicka i rutan och tryck ctrl-V så borde resultatet se ut ungefär 
som ovan. Tryck därefter på spara och sedan på länken ”här”. Det ser då ut som om du 
inte gjort någonting, men det har hänt saker. Gå in på din hemsida www.dinsida.n.nu så 
ser du resultatet.

http://www.dinsida.n.nu/admin�
http://www.dinsida.n.nu/�


Här ser ni hur min varukorg blev placerad och hur 
man kan dra produkter till den. 



För att få kundkorgen centrerad lägger man till align=”center” enligt ovan och tar bort allt 
inom paranteserna efter xMinicart förutom "style=” (se ovan). Resultatet av detta syns 
på nästa sida.



Jag säljer som ni ser 
fortfarande grönsaker 




Vill du också ha en rubrik 
ovanför?
Lägg till  <h4>DittOrd</h4> enl. 
bilden.

Tryck därefter enter 2 ggr och 
skriv din eventuella text. 
Tryck sedan enter igen så att 
det ser ut som till vänster.

Tryck Spara, sedan på länken 
”här”. 

Gå till din sida och se resultatet.



Ta bort låtsasordrar

1 sida



För att ta bort 
kunderna måste man 
klicka i alla rutorna 
(rödmarkerade)  och 
sedan gå längst ner 
på sidan där man kan 
klicka på :



Skapa ett konto på Pay Pal

5 sidor



För att kunna ta emot betalningar måste man registrera sig hos en 
betalningshanterare/betalningssystem. N.nu rekommenderar PayPal. 

Gå in på www.paypal.se och klicka på ”Registrera dig”.

http://www.paypal.se/�




Fyll i alla uppgifter korrekt, klicka sedan på fortsätt. 



Följ instruktionerna på skärmen, klicka sedan på Registrera dig. 



Grattis, nu har du ett konto.
Glöm inte kolla i inkorgen och skräppostmappen efter aktiveringsmail från PayPal. När 
du klickar på länken i mailet kommer du får skriva in ditt valda lösenord. Sen kommer du 
in på ditt konto. 

Din E-post

Din E-post



Koppla Pay Pal till Ecwid

19 sidor



Logga in på www.paypal.se







Det är denna lösningen som ecwid
(ebutiken) använder som standard.





Nu är det dags att logga in på Ecwid igen (se sid.6) 
Därefter går du till Settings, Payment, Payment Methods. Klicka där på [Account Details] 
på Pay Pal – raden. 



Skriv där in den e-postadress du använde för att skapa kontot. Klicka inte i 
krysslådan. Tryck sedan på save.

din e-postadress



Klicka på [Enable] på Pay-pal raden så att det ser ut som ovan. 

Klicka sedan på Save.



Gå sedan tillbaka till Pay Pal. 
Klicka på Profil så att det ser ut som nedan, sedan ”inställningar av avisering om 
direktbetalning”.



Klicka



Gå tillbaks en snabbis till Ecwid och se vad ditt StoreID är . Det står alltid 
längst ner i högra hörnet.

123456



Markera ringen framför ”Ta emot IPN-meddelanden (aktiverad)". 
I meddelande URL:en skriver du http://app.ecwid.com/paypalstandard/STOREID där 
STOREID är det nummer vi hittade på föregående sida.
OBS kolla numret 3 gånger så att det säkert blir rätt. 
Spara.

http://app.ecwid.com/paypalstandard/STOREID�


Ecwid rekommenderar att mangår in på Profil - ”Inställningar av webbplatsbetalningar”



Klicka i ringen efter "Återgå automatiskt" 
Om du endast använder PayPal kontot med Ecwid (och inte med t.ex. tradera) kan du 
använda: http://app.ecwid.com/paypalstandard/STOREID med din e-butiks nummer i 
stället för STOREID. 
Gå sedan allra längst ner på sidan och tryck spara.

http://app.ecwid.com/paypalstandard/STOREID�


Fixa så att åäö fungerar:  Klicka på språkkodning





OM DU HAR/SKA HA FRAKTALTERNATIV INSTÄLLDA I ECWID
Om du valde Premier eller Företags PayPal konto, gå till Profil - Leveransberäkningar



Klicka där i den lilla rutan längst ner. 
Spara.



Nu ska Pay-Pal konfigurationen vara klar.

Gå till Ecwid och se till att det bara är Pay
Pal som står som [Enabled]. 
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