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20.4.20211



Sovelluksen käyttö Express-
myymäläkeräilyssä



Onnisen digitunnukset

Jokainen käyttäjä tarvitsee sovelluksen käyttöönottoa 

varten oman henkilökohtaisen tunnuksen. Samat 

tunnukset toimivat Onninen.fi-verkkokaupassa sekä 

OnniApp-sovelluksessa.

Asiakkaan käyttäjät voivat avata tunnuksensa joko 

suoraan sovelluksen etusivulta tai verkkokaupan 

Kirjaudu sisään / Rekisteröidy –sivulta. 

https://www.onninen.fi/rekisteroityminen

Tunnusten luontia varten tarvitaan oma asiakasnumero.

*******

https://www.onninen.fi/rekisteroityminen


Kirjautuminen ja kaupan valinta

20.4.20214

Valitse myymälä, jossa asioit.
Voit merkitä tähdellä
suosikkimyymälän. 

Myymälän valinnan jälkeen voit
aloittaa asioinnin. Alareunasta

pääsee päävalikkoon, 
skannaukseen tai ostoskoriin.

Kirjautumisen jälkeen valitse
“Asioi Express-myymälässä”.

Jos tunnuksillasi on useampi
asiakasnumero, valitse se jota 

haluat käyttää. 



Tuotteen skannaus

20.4.20215

Pääset skannaamaan tuotteita
alapalkista valitsemalla “Skannaa tai 

hae tuotteita”.

Lue viivakoodit hyllystä tai 
paketista. 

Tuotekortti aukeaa. Syötä
oikea tuotteiden määrä. 

Lopuksi lisää tuote ostoskoriin. Voit
jataka skannailua alapalkista tai 
painamalla nuolta taakse päin. 



Tuotteen hakeminen tuotekoodilla

20.4.20216

Pääset tuotehakuun
valitsemalla suurennuslasin

skannerista. 

Kirjoita tuotekoodi tai 
hakusana.

Valitse “Näytä valitun myymälän
tuotteet” nähdäksesi saatavilla olevat

tuotteet. Klikkaa tuotenimeä
päästäksesi tuotekortille.  



Tuotekortti

20.4.20217

Skannattua tai haettua tuotteen
aukeaa tuotekortti. 

Täältä näet tuotetiedon sekä
saatavuuden. Hintojen näyttö
riippuu käyttäjäkohtaisista
asetuksista. Selaamalla
tuotekorttia alaspäin näet
tarkemmat tuotetiedot. 

Tuotteen lisääminen ostoskoriin
alkaa määrän valitsemisella. 
Määrää voi vaihtaa -/+ 
näppäimillä.

Lisää ostoskoriin painamalla
“Lisää ostoskoriin”. Määrän voi
myös kirjoittaa näpäyttämällä
määrän kohtaa.



Tilauksen viimeistely ja kassalle meno

20.4.20218

Kun olet skannannut kaikki tuotteet, valitse
alapalkista ostoskori. Tässä kohtaa voit

vielä muuttaa tuotteiden määriä tai poistaa
rivejä. Lopuksi valitse “Jatka”.

Täytä tarvittavat viitteet. 
Kysymysmerkin takaa näet
asiakaskohtaiset ohjeet, jos

sellaiset on asetettu. 
Seuraavaksi valitse

“Kassalle”.

Tilaus on nyt tehty! Näytä koodi
kassalle, jotta tilauksesi voidaan

käsitellä loppuun. 



Sovelluksen käyttö 
palveluvarastoissa



Onnisen digitunnukset

Jokainen käyttäjä tarvitsee sovelluksen käyttöönottoa 

varten oman henkilökohtaisen tunnuksen. Samat 

tunnukset toimivat Onninen.fi-verkkokaupassa sekä 

OnniApp-sovelluksessa. 

Asiakkaan käyttäjät voivat avata tunnuksensa joko 

suoraan sovelluksen etusivulta tai verkkokaupan 

Kirjaudu sisään / Rekisteröidy –sivulta. 

https://www.onninen.fi/rekisteroityminen

Tunnusten luontia varten tarvitaan oma asiakasnumero. 

Palveluvarastonäkymä täytyy pyytää erikseen 

osoitteesta asiakaspalvelu@onninen.com ! 

*******

https://www.onninen.fi/rekisteroityminen
mailto:asiakaspalvelu@onninen.com


Sovelluksen käyttö
Kirjautuminen ja palveluvaraston valinta

20.4.202111

Avaa OnniApp –sovellus ja 
kirjaudu sisään henkilökohtaisella 

käyttäjätunnuksellasi.

Valitse käytettävä palveluvarasto. 
Tässä näkymässä näkyy kaikki ne 

palveluvarastot, joille 
käyttäjätunnus on linkitetty.

Palveluvaraston valinnan 
jälkeen sinulle avautuu 

ostoskorinäkymä.



Tilauksen tekeminen sovelluksella 
Tuotteen viivakoodi skannaamalla

Valitse ostoskorinäkymän 
alapalkista tuotteiden 

skannaus.

Skannaa tuotteen viivakoodi 
puhelimen kameralla.

Aseta skannatulle tuotteelle 
oikea määrä. Tämän jälkeen 

voit avata skannerin uudestaan 
ja lisätä tuotteita tilaukselle tai 

siirtyä tilauksella eteenpäin.

Aseta tilaukselle tarvittavat 
viitteet ja lopuksi vahvista 

tilaus.

Tilaus on tehty!



Tilauksen tekeminen sovelluksella 
Tuotehakua käyttämällä

Valitse ostoskorinäkymän 
alapalkista tuotehaku.

Aseta tuotteelle tämän jälkeen 
oikea määrä. Tämän jälkeen 

voit avata tuotehaun uudestaan 
ja lisätä tuotteita tilaukselle tai 

siirtyä tilauksella eteenpäin.

Aseta tilaukselle tarvittavat 
viitteet ja lopuksi vahvista 

tilaus.

Tilaus on tehty!Hae tuote kirjoittamalla 
tuotteen nimi tai tuotekoodi 

hakukenttään. Lisää hakemasi 
tuote ostoskoriin painamalla 

’’Lisää ostoskoriin’’.



Tuotteen palauttaminen palveluvarastoon

20.4.202114

Valitse ostoskorinäkymän 
alapalkista Menu

Valitse avautuvasta 
sivupalkista Palauta tuote

Skannaa seuraavaksi 
palautettavan tuotteen 

viivakoodi. Voit myös palauttaa 
tuotteen käyttämällä 

tuotehakua yläkulmasta.

Aseta tuotteelle palautettava 
määrä. Tämän jälkeen voit lisätä 

palautukselle seuraavan 
tuotteen avaamalla skannerin 

yläkulmasta tai jatkaa 
syöttämään viitteet.

Aseta palautukselle oikeat 
viitteet ja tee palautus.



Tuotekohtaiset lisätiedot

20.4.202115

Tuotteen lisätietoja voidaan 
tarkastella painamalla tuotteen 

nimeä joko ostoskorissa tai 
tuotehaussa.

Tuotteen lisätiedoista näet 
tuotetietojen lisäksi tuotteen 

palveluvarastokohtaiset tiedot 
kuten saldon sekä tilauspisteen 

ja toimituserän.

Lisäksi voit ladata liitetiedostot, 
esitteet sekä tekniset 

dokumentit suoraan tätä kautta.


