
BRUGER GUIDE: SHOP  INDEHAVER. 

1. Login & Log out.  

a. Login 

Åben web browser på adresse http://tattocolorbase.com/login 

Efter log in kommer du til et kontrolpanel, som ser sådan ud. 

 
 

b. Logout 

Log out, click I toppen venstre hjørne (med a icon) og vælg Log out. 

c. Glemt Password 

På login skærmen, click på  “Forgoten Password?” link.  Og følg instruktionerne. 



 

Skriv din e-mailadresse og click “Submit”. Hvis din e-mail is korrekt, sender systemet dig et nyt password via e-mail, og den vil igen gå 

tilbage til login skærmen. 

d. Tilmelde dig som bruger af systemet. Husk Gratis at bruge systemet. 

Tilmelde dig hvis du ikke har en konto.  Se “Sign Up” link på loginskærmen.  Systemet omdirigerer dig til introduktionssiden, hvor du 

kan lære mere om systemet, og du kan udfylde en formular, hvorefter vi kontakter dig. 

2.        Administer Tattooist 

a. Liste med alle tattovøer 

- Click på Shop Indstillinger --> Tatovører (venstre side af menu) for at se alle (tatovører i systemet.)  

 



 
 

- Den første kolonne er brugernavn, den anden kolonne er type bruger, den tredje kolonne er brugerens e-mailadresse. 

- Der er kun én type bruger: Artist. 

- Hvis du vil redigere en bruger, skal du klikke på sin fjerde kolonne Edit. 

b. Tilføj/Redigerer Bruger. 

- Hvis du vil tilføje/ redigere bruger, skal du enten klikke på knappen Tilføj Bruger/Artist øverst til højre eller klikke på et Rediger 

ikon i brugerens tabel 



 
- Hvis der tilføjes en ny bruger, kræves alle felter. Hvis du redigerer en eksisterende bruger, kan adgangskodefeltet være tomt, og 

systemet vil beholde den gamle adgangskode. 

-  

3. Administrer din Shop Information 

a. Shop information 

- Click på Shop Indstillinger --> Shop Indstillinger ( I venstre sidemenu)  for at se din  shop information 



 

- Dette lister alle oplysninger fra butikken, og i den sidste kolonne har du et link til at redigere butiksinfo 

b. Ændre butiksoplysninger 

- For at ændre butiksinformation, klik på ikonet Rediger i højre kolonne 



 

- Alle felter kræves undtagen adresse 2 



 

4. Administrer farver 

a. Color Groups 

For at se alle farvegrupper i systemet skal du klikke på Farver -> Farve Grupper i menuen til venstre 

 
For at tilføje en ny farvegruppe skal du klikke på Add Colorgroup (grøn knap) øverst til højre. For at redigere en farvegruppe skal 

du klikke på ikonet i kolonnen Rediger 



 
 

For at slette en farvegruppe skal du klikke på ikonet i kolonnen Slet. Du kan kun slette en farvegruppe, hvis der ikke er farver i den 

b. Producers 

For at se alle Producenter i Systemet skal du klikke på Farver -> Producenter i menuen til venstre 



 
For at tilføje nye producenter, klik på Add Producer (grøn knap) øverst til højre. Hvis du vil redigere en producent, skal du klikke 

på ikonet i kolonnen Rediger 



 
For at slette en Producent skal du klikke på ikonet i kolonnen Slet. Du kan kun slette en producent, hvis der ikke er farver i den 

c. Suppliers 

For at se alle leverandører i systemet, skal du klikke på Farver -> Leverandører i venstre menu 



 
 For at tilføje nye leverandører, klik på Tilføj leverandør (grøn knap) øverst til højre. For at redigere en leverandør skal du klikke på 

ikonet i kolonnen Rediger 

For at slette en leverandør skal du klikke på ikonet i kolonnen Slet. Du kan kun slette en leverandør, hvis der ikke er lager i systemet. 

 

d. Colors 

For at se alle farver i systemet skal du klikke på Farver -> Farver i venstre menu 



 
Hvis du vil eksportere al farve til en PDF-fil (du kan senere udskrive den), skal du klikke på "Udskriv PDF" (Teal-knappen) 

For at tilføje ny farve skal du klikke på Add Color (grøn knap) øverst til højre. Hvis du vil redigere en farve, skal du klikke på ikonet 

i kolonnen Rediger 



 
Hvis du vil slette en farve, skal du klikke på ikonet i kolonnen Slet. Du kan kun slette en farve, hvis der ikke er noget lager af det 

5. Administrer Lager. 

a. Lager  List 

For at se alle farver du har i systemet skal du klikke på Lager af Farver -> Farver på Lager i menuen til venstre 

 
For at eksportere hele lagerbeholdningen, kan du klikke på "Udskriv PDF" (teal button) 

For at tilføje nyt farve på lager kan du klikke på "Læg Farve på Lager" eller klikke på Farver-> Læg Farve på Lager (venstre menu) 



 
Alle felter er påkrævet. Stregkoden skal være unik. 

b. Afmeld abonnement 

For at afmelde farver kan du gå til Lager af Farver-> Afmeld Farve i menuen til venstre 

 
Når du har scannet (eller indtast) stregkoden på farven, viser systemet lageret (hvis den findes) 

 
Klik nu på "Afmeld Farve" knappen i kolonnen "Afmeldte Farver" for at afmelde farven fra lageret. 

                             Alternativt kan du klikke på "Afmeld Farve" -knappen, hvor en lagerliste er vist (fx Del 5.a) for at afmelde farven fra  lageret. 



c. Afmelde farve List 

Systemet holder også styr på alt afmeldte farver / lager. Du kan gå til Lager af Farver-> Liste med Afmeldte Farver for at se denne 

liste. Du kan også eksportere alt til PDF for at udskrive 

 
6. Expire/udløber snart. 

a. Expired Lager 

Hvis du klikker på Advarsler-> Udløbne Farver vil du se alt udgået lager i systemet (men endnu ikke afmeldt). Du kan klikke på 

"Afmeld Farve" knappen på kolonnen "Afmeldte Farver" for at afmelde farven fra lageret. 

 
b. Expiring/udløber om  30 days 

Hvis du klikker på Advarsler-> Udløber inden for 30 dage vil du se alt lager, der udløber snart (i de næste 30 dage) i systemet (men 

endnu ikke afmeldt). Du kan klikke på "Afmeld Farve" knappen på kolonnen "Afmeldte Farver" for at afmelde fra lageret. 

 



 
7. Administrer kunder 

a. Kunde  List 

For at se alle kunder i systemet, klik på Kunder-> Opret Kunde - Start Arbejde på venstre menu. 

 
Her kan du eksportere alle kunder til PDF ved hjælp af "Print PDF" (Teal button) 

For at tilføje kunde, klik på "Add Kunde" (grøn knap) øverst til højre. For at redigere kunde klikker du på ikonet Rediger i kolonnen 

Rediger 



 
For at slette kunden skal du klikke på Slet ikon på Slet kolonne. Kun kunde uden nogen tatovering i systemet kan slettes. 

Work with a customer 

For at arbejde med en kunde (tilføj ny tatovering til ham), klik på ikonet i "Start Arbejde" kolonne. 

 
 

 Først skal du vælge en kunstner/tatovør til at arbejde sammen med denne kunde, og scan så et lager farve  for at begynde 



 
Her kan du fortsætte med at scanne flere farver, tilføje beskrivelse og uploade et billede. 



 
Derefter kan du gemme Tattoo (ved hjælp af "Gem Tattoo" knappen) til senere comeback, eller klik på "Færdig Arbejde" for at 

afslutte Tattoo. 



 
Når du er færdig med tatoveringen, kan du fjerne det fra systemet, sende informationen til kunden, mailinfo til butikken eller 

begge dele eller udskrive tatoveringsoplysningerne som PDF. Efter 24 timer er det ikke mulig at fjerne kunden fra systemet. 

 

b. Dagens Kunder 

For at se og fortsætte med at arbejde med kunder i dag (nuværende kunder) kan du klikke på Kunder-> Dagens Kunder i menuen 

til venstre 



 
Systemet viser alle kunder, der har tatovering i dag. Klik på ikonet i "Rediger Kunde" -kolonnen for at fortsætte med at arbejde 

med denne kunde 

 


