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Visma webSesam-instruktion – Sök artikel 
 
 
Man kan söka artiklar via sortimentskatalogen eller Artikel 

 

Via ”Sortimentskatalog” 
I sortimentskatalogen presenteras 
hjälpmedel som ingår i 
bassortiment, är upphandlat och 
är det som alltid beställs i första 
hand. 

 

Sortimentskatalogen ligger i nedre 
vänstra hörnet på startsidan. 

 

Öppna hela katalogen genom att 
klicka på ”Visa alla kataloger”. 

 

Klicka in dig på en katalog 

Artiklarna visas. 

Kom ihåg att det går att välja vilka 
kolumner man vill se genom att 
klicka på kolumnfiltersymbolen. 

 

För att se detaljer om en artikel, 
klicka på artikelraden. 
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När du klickat på artikeln visas 
mer information om artikeln, tex 
bilder. 

I nedre delen av bilde finns olika 
flikar: 

-tillgänglighet 
-artikelinformation  
-priser 

-komponenter 
-lagersaldo  
-dokument (leverantörens 
dokument) 

Vill du beställa ett hjälpmedel kan 
du starta beställningen från 
artikeln genom att klicka på 
”Beställ”. 

Sök artikel via ”Artikel”.  

Det går även att söka efter en 
artikel via ”Sök artikel” på 
startsidan eller fliken ”Artiklar” i 
menyraden.  

I sökfältet är det möjligt att skriva 
ett eller flera sökbegrepp, men du 
måste skriva in minst tre tecken 
för att kunna söka. Sökningen 
försöker matcha sökbegreppen 
mot artikelnummer, 
artikelbenämning, leverantör, 
leverantörens artikelnummer och 
produktnamn. 

   

I sökresultatet visas artiklar som 
ingår i sortiment.  
Genom att gå in i rullisten 
”sortimentsartiklar” är det möjligt 
att välja att visa alla artiklar. 

I sökresultatet visas alla 
artikeltyper men genom att klicka 
på rullisten ”artikeltyp” går det att 
välja att visa alla artikeltyper, 
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endast huvudhjälpmedel, eller 
endast komponenter och 
tillbehör. 

Här kan du också välja om du vill 
se tillgänglighet för ditt eget lager 
eller för huvudlagret. 

   

 Kolumnfilter 

När du klickar på 
kolumnfiltersymbolen visas en 
lista med kolumner du kan välja 
att ta med i sökresultatslistan. 
Markera eller avmarkera rutorna, 
för att välja de kolumner du vill 
ha med i listan. 

 

 

För att beställa ett hjälpmedel - 
klicka på ”Beställ” . 

 

  

  

 

 

 

 


