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Sello 
Aktivera & logga in

Sello är ett verktyg för 
effektivt artikelskapande och 
orderhantering med inriktning på 
marknadsplatser. Sello fungerar som ett 
nav där alla era säljkanaler, produkter 
och order kan samlas under samma tak. 
Det är ett användbart verktyg för er som 
säljer större volymer på Tradera då 
ni bland annat kan tillskriva 
era artiklar mer information, bygga 
lager och hantera order i bulk. Säljer ni 
på andra marknadsplatser än Tradera 
eller har en egen webbshop kan ni även 
integrera dem kanalerna med Sello. 
 
För att komma igång med Sello aktiverar 
ni ert konto här.  
 
Gå till Logga in > Logga in med 
Tradera. Använd samma 
inloggningsuppgifter som ni 
har på Tradera. Första gången ni loggar 
in skapas ert konto på Sello. Kontot 
kopplas automatiskt ihop med ert konto 
på Tradera. 

https://www.sello.io/sv/


Tradera onboarding guide for business

Sello 
Inställningar för Tradera som försäljningskanal

När ni börjar använda Sello bör ni kontrollera 
era inställningar för Tradera som 
försäljningskanal. Det gör ni under 
Inställningar > Kanaler > Tradera > 
Inställningar.
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Sello 
Inställningar för Tradera som försäljningskanal

Obligatoriska inställningar att se över för 
Tradera som kanal är följande:  
 
 
 
 
 
 
 

Under Köpvillkor bör ni inkludera information 
som beskriver: 

• Vart vill ni sälja? Inom Sverige, inom EU 
eller internationellt (hela världen).   

• Köpvillkor och Kontaktinformation. Visas 
under flikarna Info och Kontakt i er profil på 
Tradera om ni har Butik (se bild till höger).

• Hur ni ansvarar för skicket på era 
produkter  

• Hur ni tar emot betalning och hur länge ni 
väntar på betalning innan köpet hävs  

• Om ni erbjuder frakt, avhämtning eller 
båda delar  

• Hur ni hanterar returer (ångerrätt på 14 
dagar enligt distansavtalslagen måste 
nämnas, se avsnitt 14 dagar ångerrätt för 
mer information)  

• Reklamationshantering  

• Övrigt som gäller för just er försäljning 
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Sello 
Inställningar för Tradera som försäljningskanal

Leveransvillkor visas som Mer Info under 
Frakt i alla era annonser på Tradera. 
 
Viktigt: Ni behöver inte ändra inställningar 
för Traderabetalning genom Sello. 
Utbetalning kommer ske till bankkontot ni 
angett under Utbetalningar på Tradera.
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Sello 
Skapa objektmall

Det är bra om era allmänna köpvillkor även 
står med i alla annonser ni skapar. För att ni 
inte ska behöva skriva eller klistra in era 
köpvillkor i beskrivningen varje gång ni 
skapar en ny annons kan ni jobba med en 
objektmall. Texten i en objektmall hänger 
alltid med när ni skapar upp nya annonser. 
Se avsnitt Köpvillkor för vilken information ni 
bör inkludera i er objektmall. 
 
Ändra i Standard-mallen som redan finns i 
Sello, istället för att skapa upp en ny 
objektmall. 

Ni klistrar då in er text under !ITEMTEXT 
eller !OBJEKTBESKRIVNING. Standard-
mallen är alltid vald av Sello automatiskt när 
ni skapar era artiklar. 
 
Viktigt: Texten i objektmallen syns först när 
ni publicerat annonsen på Tradera. 
Objektmallen är alltså inte synlig i artikelns 
beskrivning i Sello. Objektmallen får inte 
innehålla några kontaktuppgifter såsom 
länkar, mail eller telefonnummer. 

Bilden till höger är ett exempel på 
annonsbeskrivning från Tradera som 
inkluderar en objektmall. Texten från 
Betalning och nedåt är objektmallen. 
 
Läs mer om objektmallar här. 

https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360019540600-Hur-man-skapar-objektmallar
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Sello 
Skapa annonser i Sello

Här finns en hjälpsida för hur ni skapar 
artiklar manuellt i Sello. Hjälpsidan länkar 
även vidare till information om hur ni skapar 
artiklar genom en CSV- eller Excelfil. 
 
För att era artiklar ska kunna publiceras på 
Tradera krävs att ni anger information i dessa 
fält: 

• Marknadsplatser (klicka på knappen med Tradera-loggan).  

• Egen referens (motsvarar ert interna artikelnummer men är inte obligatoriskt för att annonsen 
ska kunna publiceras på Tradera). 

• Skick (Ny eller Begagnad). 

• Antal i lager. 

• Produktnamn (motsvarar rubrik på Tradera). 

• Produktbeskrivning (motsvarar objektbeskrivning på Tradera). 

• Bilder (max fem bilder). 

• Kategori. 

• Pris (välj Utropspris vid auktion, Köp nu för fastprisannonser, Butikspris för butiksobjekt eller 
kombinera Utropspris med Köp nu, se mer information om annonsformaten under avsnitt Olika 
annonsformat). 

• Frakt (ni kan erbjuda ett primärt och ett sekundärt fraktalternativ, kombinerat med 
avhämtning). 

• Detaljer (gäller Traderas produktattribut som idag är tillgängliga för vissa kategorier, läs mer om 
attribut här).

https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360009507080-Hur-man-skapar-en-produkt
https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360020674939-Hur-man-arbetar-med-attribut-f%C3%B6r-Tradera
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Sello 
Publicera auktioner och fastprisannonser från Sello till Tradera

När ni skapat upp kompletta artiklar i ert 
lager i Sello kan ni välja när ni vill att de ska 
publiceras på Tradera. Publicering sker 
genom Utkorgen där ni bl.a. kan välja starttid 
och auktionslängd för era annonser. Här 
läser ni mer om hur Utkorgen fungerar.  
 
Bra att tänka på vid publicering av auktioner 
och fastprisannonser:

• Längden för auktioner är max 14 dagar och minst 3 
dagar. Har annonsen inte sålts inom er önskade 
auktionslängd läggs lagersaldo till på artikeln i Sello 
igen. När lagersaldot uppdaterats krävs att ni 
publicerar om annonsen om den fortsatt ska ligga ute 
till försäljning. 

• Fastprisannonser har alltid längd 30 dagar. Har 
annonsen inte sålts inom den tiden läggs lagersaldo 
till på artikeln i Sello igen. När lagersaldot uppdaterats 
krävs att ni publicerar om annonsen om den fortsatt 
ska ligga ute till försäljning. 

• I och med starttiden och längden ni väljer för 
annonsen väljer ni indirekt även sluttid för er annons. 
Ex: En annons med starttid tisdag kl. 17.00 med längd 
fem dagar, avslutas söndag fem dagar senare kl. 
17.00. 

• Om ni publicerar många annonser vid samma tillfälle 
är det bra att ha en eller flera minuters intervall mellan 
publiceringarna. Då får alla annonser olika sluttid och 
era köpare har chans att buda på fler av era annonser 
under de sista minuterna de är aktiva på Tradera. 

• Publicerar ni era annonser från Sello direkt, utan 
starttid längre fram i tiden, kan det dröja upp till 10 
minuter innan annonsen blir synlig på Tradera. 

• I Kalendern i Sello får ni en överblick över starttider 
(grön) och sluttider (röd) för era annonser. Gå till 
menyn längst upp till vänster > Kalender.

https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360014287459-Hur-man-publicerar-auktioner-p%C3%A5-Tradera
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Sello 
Publicera Butiksobjekt från Sello till Tradera

Med Butik på Tradera får ni tillgång till 
annonsformatet butiksobjekt. Butiksobjekt 
kan endast skapas genom Sello. 

På butiksobjekt kan ni addera lagersaldo och 
de behöver inte startas om. De ligger aktiva 
tills lagret är slut eller ni väljer att avsluta 
dem. Köpare kan lägga fler butiksobjekt i sin 
varukorg och checka ut dessa genom 
betalning vid ett och samma tillfälle. Utöver 
antalet butiksobjekt i respektive Butik har ni 
fortsatt tillgång till de 100 auktions- eller 
fastprisannonser per månad som alltid ingår 
i ett företagskonto. 

Här hittar ni information om hur ni skapar 
och publicerar butiksobjekt i Sello. 

https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360020586620-Hur-man-skapar-ett-butiksobjekt
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Sello 
Jobba med produktmappar

När ni börjar jobba med ert lager i Sello 
hamnar alla era produkter i en och samma 
mapp, Huvudmappen. Om ni vill strukturera 
ert lager genom undermappar hittar ni 
information om hur ni skapar dessa här. 
 
Här läser ni även om hur ni flyttar produkter 
till mapparna ni skapat. 

https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360011368140-Hur-man-arbetar-med-produktmappar
https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360011492539-Hur-man-flyttar-produkt-till-mapp
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För att enklare kunna hålla koll på vilket 
skede er order är i, är det bra att jobba med 
olika orderstatus. Automatiskt kommer alla 
era nya order in i Sello med orderstatus Ny 
(grå färg) och uppdateras automatiskt till 
orderstatus Betald (grön färg) när köparen 
betalat. När en order är markerad som Betald 
kan ni plocka, packa och skicka den. Övriga 
orderstatus får ni manuellt ändra för era 
order, såsom t.ex. Levererad. 
 
Viktigt: Om ni använder Swish utanför 
Traderabetalning uppdateras orderstatus 
inte automatiskt till betald. Läs mer i avsnitt 
Swish direkt till er eller genom 
Traderabetalning i avsnitt Utbetalningar i 
guiden. 
 
Här läser ni mer om hur ni skapar nya 
orderstatus, ifall ni inte vill jobba med de 
alternativen som redan finns i Sello. 
 
Här läser ni även om hur ni byter orderstatus 
på en order.  
 
Vill ni hellre att andra orderstatus än Ny och 
Betald ska aktiveras när ni får in en ny eller 
betald order kan ni ändra detta under 
Inställningar > Kanaler > Tradera > 
Inställningar.

Sello 
Jobba med orderstatus

https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360018390980-Hur-man-skapar-en-orderstatus
https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360012892520
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Om ni vill kunna kommunicera med era 
köpare genom standardiserade mail kan ni 
göra det genom att skapa mailmallar i Sello. 
Här läser ni mer om hur ni skapar mailmallar.  
 
Här läser ni hur ni skickar mail till era köpare 
genom Sello.  
 
Viktigt: Tänk på att det kan var överflödigt att 
skapa och skicka ett eget mail gällande 
utebliven betalning. Har ni Traderabetalning 
skickar Tradera automatiskt ut ett 
påminnelsemail till era köpare om de inte 
betalat sitt objekt efter tre dagar. Denna 
inställning kan ni dock justera i era 
Säljarinställningar på Tradera.

Sello 
Jobba med mailmallar

https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360014343060-Hur-man-skapar-mailmallar
https://support.sello.io/hc/sv-se/articles/360012983979-Hur-man-skickar-mail-till-kund
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Genom Sello kan ni hämta nedan 
säljdokument för era order: 
 
Dokumenten går att hämta när ni är inne i 
Order i Sello. Markera en eller fler order som 
ni vill ta fram underlag för längst ut till 
vänster bredvid orderraden. Välj sedan under 
Dokument vilka underlag ni vill hämta (se 
bild till höger). 
 
Vill ni redigera informationen som inkluderas 
på Kvitto kan ni ändra detta under 
Inställningar > Order > Kvitto. 

Viktigt: Bokföringsunderlag kan ni även 
hämta för tidsbestämda perioder. Gå till 
menyn längst upp till vänster > Bokföring.

Sello 
Säljdokumentation

• Följesedel. 

• Fraktsedel (fungerar om ni har ett 
eget fraktavtal kopplat till Sello). 

• Kvitto. 

• Handelsfaktura 

• Bokföringsunderlag 

• Plocklistor
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Om ni har valt att boka er frakt genom 
Tradera med DB Schenker kan ni inte boka er 
frakt direkt genom Sello (läs mer under 
avsnitt Frakt i guiden). Då bokar ni istället 
frakten på Traderas plattform i er Sålda-lista. 

Ni kan enkelt klicka er till fraktbokningen på 
Tradera genom Sello:

Sello 
Boka frakt genom Tradera med DB Schenker

1. Gå till Order i Sello. 

2. Klicka på orderraden ni vill boka 
frakt för (tänk på att ordern ska ha 
status Betald innan ni bokar 
frakten). 

3. Klicka på Skicka (se bild till höger). 

4. Ni kommer nu direkt till ordern i er 
Sålda-lista på Tradera. 

5. Klicka Boka frakt och följ 
instruktionerna i Tradera för att 
skriva ut er fraktsedel (mer 
information om fraktbokning med 
DB Schenker finns under avsnitt 
Frakt i guiden).
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Kundservice för Sello är tillgänglig helgfria 
vardagar kl. 9-17 genom livechatt eller 
telefon. Klicka Chatta nu längst ned i högra 
hörnet när ni är inloggade i Sello så startar ni 
en konversation med en av våra agenter. Ni 
kan även ringa dem på 0771 39 20 00. 
 
Här hittar ni även Sellos egna hjälpsidor.

Sello 
Support för Traderas Sello-användare

https://support.sello.io/hc/sv-se
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Om ni vill integrera Sello med andra kanaler ni 
använder utöver Tradera hittar ni mer 
information här. 
 
Exempel på kanaler som kan integreras med 
Sello är marknadsplatser, webbshoppar, 
bokföringssystem, lagerhanteringsplattformar, 
transportadministrativa system eller andra 
system inom e-handel. 
 
Behöver ni hjälp att koppla era kanaler till Sello 
kontaktar ni Sellos egen support:

Sello 
Integrationer för tredjepartsapplikationer & plattformar

• Mail: support@sello.io 

• Telefon: 010-26 37 222 

• Sellos support är öppen helgfria 
vardagar mellan kl. 07-16.

https://support.sello.io/hc/sv-se/categories/360002024379-Arbeta-med-kanaler-i-Sello

