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Information om hur man använder Prenax portal för 
prenumerationstjänster av tidningar och tidskrifter 
 

Allmänt  

Ramavtalet med Prenax avser förmedling av prenumerationer på tidningar och tidskrifter i tryckt 
eller elektronisk form. Genom att samla alla prenumerationer på ett och samma ställe behöver 
avropande parter inte längre hålla reda på många olika leverantörer/fakturor, eller lägga tid på att 
söka efter ett utbud som kan passa din mottagning, kontor eller bibliotek. Prenax tillhandahåller via 
den webbaserade tjänsten Prenax Online titlar från ett hundratal länder. 

Priset på de tidningar och tidskrifter som beställs utgår ifrån förlagens officiella listpriser med avdrag 
för den rabatt som framgår av ramavtalet. Detta innebär att priset ni betalar blir lägre än om 
prenumeration tecknas direkt mot förlagen.  

Prenax Online – Det här kan ni som prenumeranter göra 

I separat bilaga finner ni pdf-dokumentet ”Snabbguide Prenax Online” som innehåller en allmän 
beskrivning av de mest centrala funktionerna i Prenax onlinetjänst.  Denna snabbguide finns också 
tillgänglig inne i Prenax Online via en länk i menyn till höger. Där hittar man även en översiktlig 
instruktionsfilm samt en hjälpfunktion som kan användas för att få ytterligare information om de 
funktioner som finns på den aktuella sidan användaren befinner sig på. 

I slutet av denna vägledning finner ni ytterligare information om specifika funktioner i Prenax Online.  

E-handel 

Prenax har stöd för alla på marknaden förekommande inköpssystem som stödjer Punchout och där 
användaren identifieras unikt. I det fall avropande myndighet önskar integrera 
beställningsförfarandet hos Prenax genom sitt e-handelssystem skall en förfrågan skickas till Prenax 
med följande information:  

 Namn på avropande myndighet 
 Myndighetens inköpssystem 
 Kontaktperson som kan svara på frågor om organisationsstruktur och liknande 
 Teknisk kontaktperson (namn, e-post, telefon) 
 Önskat startdatum 

Förfrågan skickas till: anna.fahlander@prenax.se 

Prenax står för de kostnader som det innebär att utveckla, använda och underhålla leverantörens 
systemstöd för de affärsprocesser, standardiserade meddelanden och kommunikationssätt som 
krävs för att kunna erbjuda e-handel via Punchout från leverantörens onlinetjänst.  
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Specifika krav på funktioner 

Startsidan/Mina sidor 
 
På startsidan i Prenax onlinetjänst finns det snabblänkar till de viktigaste funktionerna – 
förfrågningar/förnyelser, aktiva prenumerationer, reklamationer och rapporter. Genom att klicka på 
respektive funktion får användaren detaljerad information, t ex om aktiva prenumerationer. På 
startsidan finns även specifik information om hur många förnyelser det just nu finns att ta ställning 
till. Se nedan. 

 

 
Alternativa format och prisinformation 
 
Vid sökning på en specifik titel framgår det både vilka format som finns tillgängliga, samt aktuella 
kundpriser efter rabatt för respektive format. På samma ställe framgår även förlagets listpris i 
originalvaluta. 
 

 
Motsvarande information finns även under aktiva prenumerationer och förnyelser. 
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Avslutade prenumerationer 
 
När man som användare går in under Prenumerationer via startsidan eller genom menyalternativet 
under ”Administrera” visas alla aktiva prenumerationer som standard. Genom att expandera möjliga 
sökfilter (”Visa sökparametrar”) kan användare välja att filtrera sökresultatet på en mängd olika 
parametrar, och här kan användaren välja att inkludera eller dölja avslutade prenumerationer. Se 
nedan. 
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Söka prenumerationer via adress, namn på förvaltning, etc. 
 
När man som användare går in under Prenumerationer via startsidan eller genom menyalternativet 
under ”Administrera” visas alla aktiva prenumerationer som standard. Genom att expandera möjliga 
sökfilter (”Visa sökparametrar”) kan användare välja att filtrera sökresultatet på en mängd olika 
parametrar, och här kan användaren välja att söka på adress, förvaltning, enhet, etc.  
 
Det är även möjligt att komma direkt till en detaljerad sökning via menyalternativet ”Sök order” som 
ligger ligger under ”Administrera”.  
 
Under sökfältet ”Adress” kan användaren söka på gata, stad, postnummer, etc.  
 
Beroende på kundens önskemål kan information om förvaltning, enhet och bolag antingen läggas 
upp i adressfältet, eller genom att Prenax sätter upp en komplett kundstruktur där varje enhet är en 
grupp eller prenumerant. Detta gör det enkelt för kunden att söka och filtrera på förvaltning, enhet 
eller bolag. 
 
 

 
 
Begränsa information till förvaltning, enhet eller bolag 
 
Prenax har möjlighet att lägga upp en komplett kundstruktur där varje enhet är en grupp eller 
prenumerant. Detta gör det enkelt för kunden att kontrollera vilka personer som skall ges tillgång till 
specifika enheter, vilket innebär att det är möjligt att begränsa information till förvaltning, enhet 
eller bolag inom samma organisation. 


