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Sisenemine i3 tellimiskeskkonda 

 

i3 tellimiskeskkonda sisenemine toimub läbi veebi, selleks 
sisestage veebiaadress: tellimine.mediq24.ee 
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Sisselogimine (1) 

Sisestage oma kasutajanimi ja parool. 

Kui  Teil kasutajakontot veel ei ole, saate selle meie 

klienditeenindusest telefonidel 6515164 või 6515167. 
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Sisselogimine (2) 

Esimesel sisselogimisel muutke kindlasti parool!!! Klikkige oma 
kasutajanimel ning valige „Seaded“ 



6 

Täitke väljad 

Kirjutage siia ajutine parool 

Kirjutage siia uus 

parool 

Kontrollige oma kontaktandmed 

Kinnitage muudatused 

Kirjutage siia uus parool 

uuesti 
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Uue tellimuse tegemine (1) 
Klikkige lingile „Ostukorv“                      
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Uue tellimuse tegemine (2) 

Valige „Ostukorv“ alammenüüst  „Uus tellimus“ 
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Uue tellimuse tegemine (3) 

Avaneb järgnev aken:  

 

 

Teie uus ostukorv on alati tühi ning sinna tuleb hakata tooteid lisama. Toodete 

lisamiseks on kaks võimalust: 

1. Ava „Kataloog“ 

2. Otsi toode kasutades otsingusüsteemi 

1. 
2. 
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Toote otsimine kataloogist (1) 

Kataloog on 3 astmeline:  

• Kategooria 

• Alamkategooria  

• Alamkategooria menüü  

Esimese sammuna valige sobiv kategooria nt. „HÜGIEENI- JA 

DESINFEKTSIOONIVAHENDID“ 
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Toote otsimine kataloogist (2) 

Avanevad alamkategooriad. Valige sobiv ning avage 
alamkategooria menüü nt. „DESINFEKTSIOONIVAHENDID“. 
Valige sobiv tootegrupp nt. „KÄTELE“. 
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Toote otsimine kataloogist (3) 

Programm pakub Teile valitud tootegrupi tooteid. Teile kuvatakse 1. 

kood, 2. PDF ikoonile vajutades avaneb tooteinfo; 3. nimetus, 4. 

laoseis, 5. kogus pakis ja 6. toote hind. Valige sobiv toode ning täitke 

lahter „Tellimus“  kirjutades sinna tellitav kogus nt. 1. Seejärel 

vajutage „Enter“ või klikkige  rohelisele kastile  „Lisa“ (asub lehekülje 

allservas ning number näitab ostukorvi numbrit, kuhu toode 

lisatakse). 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Toote otsimine kataloogist (4) 

Avaneb järgnev aken. Teie ostukorvis on toode/tooted. 
Vajadusel saate lahtris „Kogus“ koguseid muuta, kuid peale 
koguse muutmist klikkige kastil „Uuendatud“. Kui Te soovite 
toote kustutada, siis klikkige punasel prügikasti märgil. 

 

 

 

 

 

 

Kui soovite kaupa teisel aadressil, kui lepingus oli märgitud, 
siis täitke lahter „Tarne uuele aadressile“. 

Järgneva toote lisamiseks sisenege uuesti kataloogi või otsige 
toode kasutades otsingusüsteemi. 
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Otsingusüsteemi kasutamine (1) 

Sisestage „Tooted“ lahtrisse otsitava tootega seotud fraas, 
nimetus, osa nimest või kood nt. aluslina ning klikkige luubi 
märgil. 
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Otsingusüsteemi kasutamine (2) 
Uues aknas avaneb pakutavate toodete nt. aluslinade nimekiri. 
Valige endale sobiv toode ning märkige lahtrisse „Tellimus“ soovitud 
kogus nt. 2  ning vajutage „Enter“ või klikkige rohelisel nupul „Lisa“ 
(number näitab ostukorvi numbrit, kuhu toode lisatakse). 
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Ostukorvi kinnitamine, tellimuse esitamine (1) 

     

Kui kõik tooted on valitud ning tellimus kontrollitud, siis 
märkige linnuke kasti „Kinnita“ ning klikkige rohelisel kastil 
„Kinnita“ 

 

 

 

 

  

     

 



17 

Ostukorvi kinnitamine, tellimuse esitamine (2) 
 

Teile edastatakse teade, et Teie tellimus on kätte saadud ning 
ekraanil kuvatakse Teie tellimuse number. Teate sulgemiseks 
klikkige ristile. 

 

 

 

 Teile avaneb tööaken. Saate koostada uue tellimuse või 

logige oma kasutajanime alt välja. 
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 Tellimuse jätkamine hiljem (1) 

Kui Te soovite aga tellimust hiljem jätkata, siis logige end 
süsteemist välja ning süsteem jätab Teie viimati kasutatud 
ostukorvi meelde – korv on teistest ostukorvidest eristatav, see 
on paksus kirjas (boldis). Tellimuse jätkamiseks logige end 
süsteemi sisse ning klikkige viimasel ostukorvil (märgitud 
paksus kirjas). 
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Tellimuse jätkamine hiljem (2) 

Avaneb viimase tellimuse aken ning Te saate kontrollida 
tellimuse sisu, lisada uusi tooteid kasutades „Kataloog“ 
menüüd või toote otsingusüsteemi, muuta tellitavaid koguseid 
ning kustutada mittevajalikke ridu.  

Peale muudatuste tegemist klikkige kindlasti nupul 
„Uuendatud“ ning kinnitage ostukorv ning esitage tellimus. 
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Tellimuse tegemine kasutades eelmisi tellimusi 

Kui Te tellite korduvalt samu tooteid, siis ei pea Te iga kord 
„Ostukorvist“ uut tellimust vormistama. Avades eelmise juba 
kinnitatud ostukorvi, kuvatakse Teile selle sisu ja Te saate 
muuta tellitavaid koguseid, lisada uusi tooteid ning kustutada 
mittevajalikke ridu. Peale muudatuste tegemist klikkige 
kindlasti nupul „Uuendatud“ ning kinnitage ostukorv ning 
esitage tellimus. 
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Ostukorv (1) 
„Ostukorv“ võimaldab paralleelselt töötada 4 ostukorviga. 
Näiteks asutused, kus iga osakond tellib eraldi. Valige 
ostukorv, kuhu soovite tooteid lisada või mille tellimust 
kinnitada ning klikkige sellel.  
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Ostukorv (2) 

Otsige toode kasutades otsingu süsteemi või „Kataloog“ 
menüüd. Tooteid ostukorvi lisades jälgige all paremal nurgas 
ostukorvi, kuhu tooteid lisate, numbrit. Toote/toodete 
lisamiseks klikkige „Lisa“ 
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Ostukorv (3) 
Teie valitud tooted on lisatud soovitud ostukorvi. Te saate veel  
muuta tellitavaid koguseid, lisada uusi tooteid ning kustutada 
mittevajalikke ridu. Peale muudatuste tegemist klikkige 
kindlasti nupul „Uuendatud“ ning kinnitage ostukorv ning 
esitage tellimus. 

 

 



24 

Sooduspakkumine (1) 

Sooduspakkumiste vaatamiseks ja tellimusele lisamiseks 
klikkige „Sooduspakkumine“  
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Sooduspakkumine (2) 

Avaneb nimekiri sooduspakkumises olevatest toodetest. 
Toodete tellimiseks sisestage lahtrisse „Tellimus“ soovitud 
kogused ning vajutage „Enter“ või klikkige rohelisel nupul „Lisa“ 
(number näitab ostukorvi numbrit, kuhu toode lisatakse). 
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Pakkumised „My products“ (1) 

Kui Teile on koostatud spetsiaalsed pakkumised, siis leiate 
need „Kataloog“ alt alammenüüst „My products“. Klikkige „My 
products“. 
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Pakkumised „My products“ (2) 

Avaneb nimekiri Teile koostatud pakkumistes olevatest toodetest. 
Valige sobiv toode ning lisage ostukorvi.  
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Tellimuste vaatamine (1) 

Teil on võimalik vaadata oma tellimusi ning nende staatust. 
Valige „Tellimused“ ning avaneb aken „Avatud tellimused“. 
Detailinfo vaatamiseks klikkige soovitud tellimusel. 
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Tellimuse vaatamine (2) 

  Avaneb aken tellimuse detailidega. 
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Konto 

Klikkides „Konto“ on võimalik vaadata Teile koostatud arveid. 
Alammenüüst saate valida kas „Avatud arved“ või „Kõik 
arved“. 
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Avatud arved (1) 

Arve vaatamiseks klikkige arve numbril. 
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Avatud arved (2) 

Avaneb aken ning Teile kuvatakse arve detailid. 
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Head kasutamist! 


