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Side 1 i checkout
Kunden vil se sin kurv og herunder de  
mulige fragtvalg. Vi har kategoriseret alle 
tilgængelige fragtvalg i:

Levering tiL privatadreSSe
Levering tiL erhverSadreSSe
afhentning nær dig

Vi stiller således brugeren over for et simpelt valg, 
som er nemt at tage stilling til på dette tidspunkt.

Små standardiserede illustrationer  
understøtter valgene – og fra og til priser  
præsenteres og besvarer dermed brugerens 
primære spørgsmål. »Hvordan får jeg billigst mine 
varer?«

Det er ikke muligt at gå videre uden at foretage et 
fragtvalg.

Sidder man på en lille skærm, vil en ekstra pil 
gøre opmærksom på, at fragtvalg foretages under 
kurven. 
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Levering tiL privatadreSSe
Når brugeren vælger »Levering på privatadresse«, 
foldes det underliggende indhold ud. Hvis der kun 
findes et underliggende valg, vælges dette  
automatisk.

Vi viser således igen kun nogle få valg, som  
brugeren er i stand til at tage stilling til – uden det 
store hovedbrud.

Ved at indtaste sit mobilnummer adviseres  
brugeren via SMS. Det er ikke et krav at skulle  
indtaste sit mobilnummer, da det vil afskære en 
pulje af brugere, som enten ikke ønsker SMS’er eller 
ikke har en mobil.

Indtastes der ikke et mobilnummer, sendes  
adviseringen som e-mail. Dette kan ikke fravælges 
og vi har altid brugerens e-mail adresse.

Brugeren præsenteres endvidere for de  
tillægsydelser, som shoppen understøtter.

Disse tilvalg er visuelt præsenteret på en måde, så 
de også fornemmes som noget ekstra. Den stiplede 
linie og den lidt mørkere baggrund er med til at 
understrege dette.

Priserne på tilvalg vil før de tilvælges stå i parentes 
ved navnet på tilvalgt og så snart de vælges, 
rykkes prisen over i højre side, som de andre priser.

Hvis shoppen ønsker at benytte Flexlevering vises 
dette tilvalg i form af et tekstfelt, hvor brugeren kan 
indtaste hvor pakken må stilles i tilfælde af ikke at 
være hjemme.

Hvis shoppen ønsker at tilbyde returfragt til kunden 
præsenteres dette her.

Lørdagsomdeling præsenteres hvis ordren lægges 
på en fredag og shoppen ønkser at understøtte det.

Modtagerflex er i sig selv ikke noget shoppen skal 
understøtte, men man kan med fordel være med til 
at udbrede det ved annoncering for muligheden.
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paLLet og XL-Levering
Fragttyperne XL-levering og Pallet aktiveres  
automatisk af shoppen, hvis brugeren har valgt 
varer, der enten vejer mere end, hvad der kan 
sendes på normal vis – eller varer som shoppen har 
bestemt altid skal sendes på denne måde. 

Alle andre fragt valg skjules.



05



06

inaktivt tiLvaLg
Her ses et eksempel hvor tilvalget ikke er foretaget. 
Bemærk at prisen skrives sammen med navnet i 
parentes.
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YderLigere information
På både fragttyper og tilvalg er det muligt at lave 
en yderligere beskrivelse, som giver brugeren  
information omkring valget – og ikke mindst 
tryghed omkring valget.
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underLiggende vaLg
Når der er flere underliggende fragtvalg  
præsenteres de blot unden at blive valgt  
automatisk.
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afhent i poStbutik eLLer på poSthuS
Ved afhentning i postbutik eller på posthus, skal 
man først indtaste sit postnummer og man  
indkredser således de mulige udleveringssteder 
kraftigt.

Gratis returfragt kan kan være en konkurrence-
parameter for shoppen. Her vises et eksempel hvor 
det synliggøres.
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afhent i døgnpoSten
Ved afhentning i Døgnposten skal man ligeledes 
begrænse listen over Døgnpostautomater ved at 
indtaste sit postnummer.

Herefter indtastes Døgnpost ID og evt.  
mobilnummer hvis man ønsker advisering via SMS.
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afhent i butikken
Hvis der er mulighed for at hente pakken i flere 
forskellige butikker – vil disse fremgå af en liste,  
der folder sig ud, når man vælger denne  
afkrydsningsmulighed. 



13

modtagerfLeX annoncering
Man kan overveje først at annoncere for  
Modtagerflex på kvitteringssiden, så ordregangen 
ikke forstyres.

Vi har ikke vist eksempler på »Postopkrævning«  
og »Forsigtig«.

Postopkrævning er udeladt, fordi det er en  
forsendelsesform der generelt ikke bruges i  
webshops, hvor man stoler nok på shoppen til at 
bruge sit betalingskort. 

Forsigtig er noget som shoppen selv vælger at  
benytte. Vi lægger altså ikke dette valg ud til  
brugeren, da det kunne give utryghed hos brugeren.

reLame banner
På kvitteringssiden vil det være hensigtsmæssigt  
at reklamere for tilmelding til nyhedsbrev. Det 
samme banner vil være oplagt at sende med ud i  
en bekræftelsesmail. 
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