
Lathund
Beställning via Oriolas webshop 



Öppna nedan adress i browsern

• https://oriola4care.oriola-kd.com/login

• Logga in med inloggningsuppgifterna som ni har fått från Oriolas Kundservice

• Saknar ni inloggingsuppgifter eller stöter på problem kontakta:

• Order.covid@oriola.com

• 0770-22 20 23
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https://oriola4care.oriola-kd.com/login
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Inloggningssidan

12345

För Covid relaterade frågor / 

beställningar 

Tele: 0770- 22 20 23

Mail: 

order.covid@oriola.com

Öppet : 08:00-16:30

mailto:order.covid@oriola.com


Landningssidan efter inloggning

Kundens namn 

står här

Slottsbergets VC



Mer info hittar du under “Mina sidor”

Här finns bl.a. 

följesedlar och 

tidigare order

Slottsbergets VC



Under orderhistorik kan du hitta tidigare order
Slottsbergets VC



Enkel ombeställning av en tidigare order

Vill man beställa samma vaccin som en 

tidigare beställning så klicka på 

ombeställnings knappen.

Här har man möjlighet att justera antal artiklar 

i varukorgen innan du skickar iväg din order

Slottsbergets VC

Storgatan 1

123 45 Slottstaden



Favoritlistor
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Kunden skapar själv 

favoritlistor via 

hjärtat sen döper de 

favoritlistan, man 

kan ha obegränsat 

antal listor

Slottsbergets VC



För att se alla produkter
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Klicka på symbolen vaccin.

Här dyker vaccinerna upp i alfabetisk 

ordning .

Man kan även välja att söka på en specifik 

leverantör, se menyvalet på vänstra sidan.

Slottsbergets VC



Du kan också söka på produkter

Slottsbergets VC

Använd sökfältet. 

Här kan du söka på artikel nr 

eller artikel namn för att få fram 

det vaccin ni önskar beställa



Möjlighet att filtrera på bla leverantör

• Sortering sker i 

bokstavsordning

• Filtreringsmöjlighet på ex 

ATC kod, Leverantör, 

Varumärke
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Produktinformation & fasstext
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Lägg varan i kundkorgen

Köpknappen lägger till en 

förpackning

Antal är förpackningsstorleken på 

artikeln. 

Tex: vill man beställa 1 st som 

exemplet visar så lägger man en 1:a i 

Antal rutan.



Gå till varukorg eller fortsätt handla



Skicka iväg beställningen

Du måste godkänna din order 

innan du skickar den. Det gör du 

genom att bocka i rutan.

Klicka sedan på skicka order för 

att beställa

Kontrollera dina kontakt 

uppgifter 

Här kan du ändra antal innan du går 

till orderläggning

Slottsbergets VC,Storgatan 1, Slottstaden



Felmeddelande vid beställning över tilldelat antal
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En liten varningstriangel dyker upp 

vid antalet frp. För muspekaren 

över varningstriangeln

Nedan felmeddelande dyker upp

Din beställning kommer inte att gå 

igenom, utan makuleras

Tilldelning sker centralt av Västra 

Götaland. 

Kontakta VGR om du har frågor 

kring fördelning.

Slottsbergets VC,

Storgatan 1

123 45 Slottstaden


