MANUAL BOTIGA ONLINE ABACUS
CONTACTE
En cas de qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic
a
compraonline@abacus.coop o per telèfon:
Tel. 93 515 31 09
Horari d’atenció telefònica
Dilluns a dijous: de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00
Divendres i vigílies de festius de 09:00 a 15:00

PROCÉS DE COMPRA
1) Accedirem a la Web d’Abacus https://online.abacus.coop a l’espai Registra’t

2) Dins del formulari de registre haurem d’escollir USUARI REGISTRAT o
USUARI NO REGISTRAT i emplenar les dades corresponents en cada cas:

3) Els usuaris que ja estiguin registrats accediran amb el seu mail i
contrasenya, mentre que aquells que el calgui generar registre hauran de
complementar el següent formulari:

Si ja son socis

Si no son socis

4) Un cop registrats accedirem al botó LA TEVA ESCOLA que trobareu a la
part superior
de la pantalla https://online.abacus.coop/ca/la-teva-escola.html

5) Farem clic Al botó de l’ INS MEDITERRANIA:

6) Accedirem al llistat de cursos. Seleccionem el curs desitjat:

Marcarem els llibres que volguem comprar i farem clic AFEGIR A LA CISTELLA

Fareu això tantes vegades com llibres vulgueu comprar.

D’aquesta manera, el lot ja estarà dins de la cistella de la compra
(https://online.abacus.coop/ca/checkout/cart/) i podrem iniciar el pagament. Per
fer-ho, dins de la cistella farem clic a REALITZAR LA COMPRA:

Afegirem l’adreça de lliurament o la modificarem. L’adreça personal és un dada
necessària per finalitzar la Compra. Podrem decidir si volem rebre els llibres a
domicili o recollir-los el dia
de
ha
h a l’institut.
Farem clic al botó REALITZAR EL PAGAMENT. El pagament es podrà fer per
PayPal o a
través de Targeta de Crèdit. En el moment de fer clic a REALITZAR EL
PAGAMENT
accediràs a un espai de pagament segur de LaCaixa (en cas de Targeta) o de
PayPal.

En aquest espai de pagament segur, haureu d’introduir les dades sol·licitades i
seguir les instruccions per finalitzar el pagament.

Un cop finalitzat el pagament, apareixerà en pantalla el número de seguiment
de la
pròpia comanda i al mateix temps rebràs un correu electrònic amb els detalls
de la
comanda, incloent aquest mateix número de seguiment.
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