Käyttöohjeita:
1 Tuotteiden selaus
Tuotteita voi selata monella eri tavalla.
Verkkokaupan aloitussivulla näkyy aina
yhdeksän uusinta kauppaan lisättyä
tuotetta.
Vasemman laidan palkista voi valita
tietyn tuoteryhmän (konserttimusiikki,
marssit, rytmimusiikki, muu musiikki)
tuotteet selattavaksi. Toinen vaihtoehto
on selata tuotteita kustantajittain.

Kuva 1. Suodatus tuoteryhmittäin ja kustantajittain

Tuotelistassa yläosan alasvetovalikoista
voi halutessaan suodattaa kustantajan tai
teoksen tason mukaisesti.

Kuva 2. Tuotelistaus

Klikkaamalla listasta tuotteen nimeä,
saa tarkemman kuvauksen näkyviin.
Tuotteen sivulla voi myös katsella
partituurinäytettä
ja
kuunnella
ääninäytteitä sekä lisätä arvioita ja
katsoa muiden arvioita tuotteesta.

Kuva 3. Tuotesivu

2 Hakutoiminnot
Verkkokaupassa tuotteita voi hakea
pikahaulla suoraan vasemman laidan
palkista tai sitten voi käyttää
tarkennettua hakua.

Kuva 4. Pikahaku

Kuva 5. Tarkennettu haku

3 Ostoskori
Tuotteen saa lisättyä ostoskoriin kun
tuotteen sivulla valitsee Lisää koriin.
Tämän jälkeen näet ostoskoriin lisätyt
tuotteet vasemman laidan palkissa
kohdassa Ostoskori. Näytä painikkeesta
ja
sivuston
ylälaidan
linkistä
Ostoskorin sisältö pääset tarkastamaan
ja muokkaamaan ostoskorin sisältöä.

Kuva 6. Ostoskori

Kuva 7. Ostoskorin sisältö

4 Asiakastili
Linkistä Kirjaudu sisään voit luoda
uuden asiakastilin tai kirjautua sisään
tunnuksillasi
mikäli
jo
omistat
asiakastilin.

Kuva 8. asiakastili ja kirjautuminen

Kuva 9. Asiakastilin luominen

5 Maksutavat ja tuotteiden toimitus
Tuotteiden osto verkkokaupasta edellyttää asiakastilin luomista (kuvattu tarkemmin edellä).
Maksusuoritus tapahtuu PayPal:n maksujärjestelmällä. Maksun voi suorittaa kaikilla PayPal:n tukemilla
maksutavoilla eli suoraan PayPal:n tukemien luotto- ja pankkikorttien avulla tai vaihtoehtoisesti omalle
PayPal-tilille siirretyn rahan avulla. Maksusuorituksen ajaksi asiakas siirtyy PayPalin sivuille ja
tietoliikenne kulkee salatun HTTPS yhteyden yli. Maksun jälkeen asiakas palaa takaisin verkkokauppaan
jonka jälkeen hän voi ladata ostamansa tuotteet.
Tuotteiden toimitustapana on PDF-tiedostojen lataus ZIP-pakattuna pakettina. Tuotepaketit ovat
ladattavissa heti oston jälkeen, kun asiakas palaa takaisin verkkokauppaan PayPalin maksusivulta.
Latauksen voi suorittaa myös myöhemmin verkkokaupasta "Oma tilini" -kohdasta. Ostetut tuotepaketit
ovat ladattavissa kuitenkin ostohetkestä vain 7 päivän ajan ja maksimissaan 5 latauskertaa.

Kuva 10. Maksutapahtuma, vaihe 1

Kuva 11. Maksutapahtuma, vaihe 2

Kuva 12. Maksutapahtuma, vaihe 3

Kuva 13. Maksutapahtuma, vaihe 4

6 Tuotearviot
Käyttäjät voivat antaa arvioita
tuotteista,
jolloin
tuotteen
kiinnostavuus kasvaa muidenkin
asiakkaiden silmissä.
Arvion voi lisätä valitsemalla
tuotesivulla linkin Arvioi tämä tuote.
Tämän
jälkeen
voit
kirjoittaa
vapaamuotoisen arvion teoksesta ja
arvostella sen asteikolla 1-5.

Kuva 14. Tuotearvion lisäys

