Vad är TOKYO?
Tokyo är ett verktyg som
tagits fram för att skapa en
enkel och effektiv
orderläggning.
Med fokus på användarvänlighet
har vi lyckats ta fram ett verktyg
som gör det enkelt för er som
kund att säkerställa er förädling,
se orderhistorik, kalkylera
priser och ta fram
placeringskorrektur.

WEBSHOP

Klicka här för att komma
till Bamatex webshop.
www.shop.bamatex.se

Spara tid med TOKYO
Det enda du behöver göra för
att skapa en egen order är att
ange följande:
-Typ av produkt
-Motivnamn
-Bredd och höjd på motivet
-Vilka färger motivet innehåller
Ladda sedan upp en vektoriserad
fil och ange hur många ni vill
beställa.

REGISTER
1: Information
2: Kalkylatorn
3-7: Skapa ny order
8-10: Repeatbeställning
11-15: Placeringsverktyget
16-17: Siffror
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KALKYLATORN
KALKYLATORN

Klicka här för att räkna
ut ert pris i vår
priskalkylator

KALKYLATORN
Med hjälp av kalkylatorn kan ni
räkna ut priser på några klick.
Skriv vilken typ av produkt
ni vill beräkna pris på samt
storlek och antal färger.
Kalkylatorn hjälper dig att få fram
just ditt pris i flera stafflingar
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Skapa ny order

Skapa ny order
Nu är det dags att skapa en
ny order. I detta fall kommer det
att vara en transfer.
Produkt: Transfer
Storlek: 70x48mm
Antal: 100st
Färg: Vit

Ladda upp fil
TOKYO stödjer formaten
EPS, Ai.
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Ladda upp logo
Skapa ny order
Klicka på logo för att ladda upp
din vektoriserade fil.
Välj just den färg du söker eller
skriv in direkt önskad PMS

Klicka här för att
ladda upp din logo

Ladda upp fil
TOKYO stödjer formaten
EPS, Ai.

Skapa ny order

Klicka här för att
ändra färg på din logo.
I detta fall skall vi ändra från
svart till vit.
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Ändra färg
Klicka på den färgen du vill att j
just din logo skall ha. På bilden
finner du Bamatex standardfärger.
Du har även möjlighet att manuellt
skriva inn alla färger i
Pantone Solid Coated

Ändra färg
Nu är det dags att ändra färg.
I detta fall skall vi ändra från
färgen svart till vit.
Till höger i bild visas Bamatex
standardfärger. Om färgen du
söker inte finns med kan du
manuellt skirva in alla färger
i Pantone Solid Coated.

Klicka på spara när du
har valt färgen du vill ha på
din logo.
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Slutföra ordern

Färgen har ändrats från
svart till vit och logon
visas med sin rätta färg.

Slutföra ordern.
Vi har nu ändrat färg på logon
och det är dags att sätta ordern
i produktion. Genom att klicka på
spara, landar ordern i varukorgen.
Produkt: Transfer
Storlek: 70x48mm
Antal: 100st
Färg: Vit

Klicka på spara för
att lägga ordern i varukorgen.
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Kontrollera att dina uppgifter stämmer
Tack för din order
Vi har nu skapat en order med
hjälp av TOKYO.
Har du några frågor eller
funderingar. Vänligen kontakta
order@bamatex.se eller ring
+46 (0) 33 180 11 80

Orderbekräftelse
När du bekräftat din order
kommer du att få en
orderbekräftelse på mail från oss.
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REPEATBESTÄLLNING STEG 1

Skapa en repeatorder
Du är bara tre steg från att
kunna skapa en repeatorder.
Vi börjar med att söka på logons
namn.
I detta fall kommer vi att söka på:
Bamatex

Sökfunktion
Vi börjar med att söka efter
logons namn.
Detta gör vi uppe till höger vid
sökfunktionen.

Artikelnummer

Här finner du Bamatex
artikelnummer för just
din logo.
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Storlek

Här finner du storleken
för logon.

Färg

Här finner du färger
för logon.

REPEATBESTÄLLNING STEG 2
Skapa en repeatorder
Vi har nu valt vilken logo
vi skall beställa.
Här har du möjlighet att se
Art nr: BW102502505
Namn: Bamatex
Storlek: 80x19mm
Färg: Vit

Pris

Antal

Här skriver du hur
många i antal du ösnkar
beställa.

Beställ

För att göra en
beställning klickar du på
beställ.

Tidigare order

Information gällande
tidigare order.
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REPEATBESTÄLLNING STEG 3
Skapa en repeatorder
Bekräfta din repeatbeställning.
Nu är vi klara och din order
skickas ut till produktionen.

Orderbekräftelse
När du bekräftat din order
kommer du att få en
orderbekräftelse på mail från oss.
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PLACERINGSVERTYGET

Placeringsverktyget?
Med hjälp av vårt nya
placeringsverktyg kan man göra
placeringsinstruktioner direkt
i TOKYO. Välj bara motiviet ni
vill placera ut på plagget från
er varukorg eller ladda upp
en ny logo.

MALL

Klicka här för påbörja en
mall och placeringsverktyget.

Klicka sedan ut motivet på rätt
plats på plagget. Man kan välja
placera ut sina motiv på våra
förbestämda plagg eller ladda
upp bilder på sina egna plagg.

Lär dig verktyget
Vi skall nu gå igenom hur man
använder sig av vertyget.

SKAPA

Klicka här för att skapa
en mall.
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PLACERINGSVERTYGET

Placeringsverktyget
Typ av plagg: Hoodtröjoa
Namn: Bamatex TOKYO
Färg på tröja: Svart

Lägg artikel som finns i systemet.

Ladda upp en ny logo. Titta på delen i
instruktionen över att
skapa en ny transfer för att ladda
upp logo.

Lär dig verktyget
Vi skall nu gå igenom hur man
använder sig av vertyget.
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PLACERINGSVERTYGET

Placeringsverktyget
Vi har nu valt vilken logo vi skall
använda oss av. Klicka på: Lägg
till på mall och sedan: Gå till mall
för att komma till delen där vi
drar logon till plagget vi valt.

Börja med att klicka Lägg till på
mall. Sedan: Gå till mall
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PLACERINGSVERTYGET

Placeringsverktyget
Typ av plagg: Hoodtröjoa
Namn: Bamatex TOKYO
Färg på tröja: Svart

PDF
Redigera
mall
Välj plagg
Ladda upp
eget plagg

Lär dig verktyget

Visa
prisberäkning
Spelarlista

Titta på lathundes rutor till höger
för att se funktionerna.

Klicka på logon för att
applicera den på plagget

Beställ
När du känner dig nöjd över din
placering klickar du på beställ.

Vilken sida av plagget
vill du applicera logon
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Antal plagg som skall
förädlas

PLACERINGSVERTYGET

Placeringsverktyget
Vi har nu kommit till sista delen
för placeringsverktyget.
Kontrollera att din uppgifter och
klicka sedan på bekräfta för att
starta din order.

Orderbekräftelse
När du bekräftat din order
kommer du att få en
orderbekräftelse på mail från oss.
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SIFFROR

Beställ
När du valt färger, antal samt
storlek klickar du på beställ.

Välj vilken storlek
du vill ha på siffrorna
Här har du möjlighet
att skirva en
nummerserie. T.ex.
siffrorna 1-49. Då
räknar TOKYO ut hur
många siffror av varje
siffra du behöver.
Sedan trycker du på
beställ alla för att
lägga produkterna i
varukorgen.

16

SIFFROR

Placeringsverktyget
Vi har nu kommit till sista delen
för placeringsverktyget.
Kontrollera att din uppgifter och
klicka sedan på bekräfta för att
starta din order.

Orderbekräftelse
När du bekräftat din order
kommer du att få en
orderbekräftelse på mail från oss.
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