Autogenerere rabattkuponger
Hva er autogenererte rabattkuponger?
Dette er en funksjon som flere har ønsket seg, og ble introdusert i Magento Community 1.7 og Magento Enterprise 1.12. Med autogenerering av
rabattkuponger kan du opprette mange unike rabattkuponger samtidig og sende ut til kunder, forhandlere, bruke til kampanjer, osv. I tillegg kan du enkelt
se i oversikten hvilke rabattkuponger som er brukt og hvor mange ganger de er brukt.

Hvordan oppretter jeg en prisregel for autogenerering av kuponger?
Gå til Prisregler for Handlekurv og klikk på
. Under "Informasjon om regel" legges inn opplysninger om prisregelen som vanlig. Velg
hvilket nettsted og hvilke kundegrupper den skal gjelde for. I feltet "Kupong" velges "Spesifikk kupong". Da dukker et nytt valg opp som heter "Use Auto
Generation" som må merkes av. Merk at feltet "Rabattkode" skal nå stå blankt.
Legg til sjekkpunkter for prisregelen under Betingelser, for eksempel at den kun gjelder for handlekurver over et visst beløp

Legg deretter til hva rabattkupongen skal gjøre under Handlinger. Du kan som vanlig velge mellom:
Prosentvis rabatt
Fast rabattbeløp
Fast rabattbeløp for hele handlekurven
Kjøp X og får Y antall gratis

Når all informasjon er fylt ut for regelen, så klikker du på

Hvor opprettes så en bolk med rabattkuponger?
Prisregelen lagres, og det dukker opp et nytt valg i venstremenyen. Gå til "Manage Coupon Codes"

.

.
Under Coupons Information legger du inn detaljene om kupongene som skal opprettes, og klikk deretter på "Generer" for å lage rabattkupongene. Listen
over de genererte rabattkodene vil vises under kuponginformasjonen.

Felt

Innhold

Coupon Qty

Hvor mange kuponger som skal opprettes

Code Length

Hvor mange tegn kupongkoden skal bestå av

Code Format

Velg om koden skal være alfanumerisk, kun tall eller kun bokstaver

Code Prefix

Valgfritt prefiks som kommer foran den autogenererte koden

Code Suffix

Valgfritt suffiks som kommer etter den autogenererte koden

Dash Every X Characters

Velg hvor du ønsker skilletegn i den atuomatisk genererte koden

Hvor vises hvilke rabattkuponger som er brukt?
Du finner oversikten over alle kupongene under "Manage Coupon Codes". Kolonnene "Used" og "Times Used" viser historikk for den enkelte kupongen.

Du kan også finne en rapport over brukte rabattkoder. Gå til Rapporter -> Salg -> Rabattkoder og velg periode og tidsrom du ønsker rapport for. Du kan
også velge at det skal listes opp resultater kun for ordrestatus "Ferdig" og angi hvilken regel du ønsker rapport over i feltet "Prisregel for handlekurv". Merk
at de to kolonnene "Rabattbeløp" og "Totalbeløp" kun vises for ferdigstilte bestillinger.

Kan rabattkupongene eksporteres fra Magento?
Ja, du kan enkelt eksportere alle rabattkupongene til for eksempel en csv-fil. Bruk da "Eksporter til: CSV-format" og klikk på Eksporter-knappen. Filen med
alle kupongene blir da opprettet, og du kan bruke denne til å sende ut kuponger i for eksempel eposter til kunder.

