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Inleiding
Voor u ligt de nieuwste handleiding van de door Fastware ontwikkelde CMS-Webshop module ter
aanvulling op het basis Content Management Systeem. Dit CMS maakt het voor u als klant mogelijk om
een grote mate van controle te houden over de vorm en inhoud van uw webshop. Op ieder gewenst
moment kunt u uw site naar eigen inzichten en wensen aanpassen, waarbij u creatief kunt variëren
binnen ruime maar veilige marges. Hierdoor blijft uw webshop technisch optimaal functioneren en
tegelijkertijd een professionele uitstraling behouden.
Deze handleiding dient hierbij als overzichtelijke hulp, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de
uitgebreide mogelijkheden die ons CMS te bieden heeft. Een aantal aspecten zijn hierbij van belang:


Deze handleiding beschrijft de uitbreiding CMS-Webshop module van Fastware. De functionaliteit
van uw CMS kan hiervan afwijken wanneer uw bedrijf of instelling enkele maatwerk
aanpassingen heeft laten uitvoeren.



Het is mogelijk dat de in deze handleiding getoonde afbeeldingen (screenshots) iets afwijken van
de afbeeldingen op uw scherm. Dit wordt veroorzaakt doordat er met enige regelmaat kleine
updates aan het CMS plaatsvinden. Het gaat dan echter altijd om zeer kleine afwijkingen die
geen enkele belemmering vormen voor een goed begrip van het CMS.



In het geval dat uw bedrijf of instelling bepaalde (in deze handleiding beschreven) modules niet
heeft afgenomen, zijn deze ook niet zichtbaar voor u. Deze modules zijn, indien gewenst, nog wel
toe te voegen door Fastware. Informeer naar de mogelijkheden.



Deze handleiding is hoofdzakelijk beperkt tot de algemene onderdelen en specifiek op de
webshop module. Voor de andere CMS onderdelen en modules verwijzen wij u graag naar onze
algemene BasisCMS handleiding. Deze kunt u ten alle tijden bij Fastware opvragen
(team@fastware.nl of t.0164 23 02 10)
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1. Inloggen
Om in te loggen gaat u naar de link die u hebt ontvangen van de accountmanager, projectmanager,
Servicedesk of uw eigen websitebeheerder. Deze link zal er in de meeste gevallen als volgt uitzien:
www.domeinnaam.nl/admin (voor Nederlandstalige websites) of www.domeinnaam.nl/nl/admin (voor
meertalige websites).
Wanneer u deze pagina opent zal het onderstaande scherm getoond worden:

Afbeelding 1.0 | Startscherm

Hier geeft u als eerste uw e-mailadres in. Dit adres wordt ook gebruikt om uw wachtwoord toe te sturen
wanneer u dat vergeten bent. Daarna vult u uw wachtwoord in en klikt u op ‘Inloggen’. U komt dan in de
beheermodule, waarbij u het volgende scherm te zien krijgt (zie hoofdstuk 2)
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2. Hoofdscherm
Wanneer u succesvol bent ingelogd komt u in het hoofdscherm van het Content Management Systeem.
In het CMS kunt u verschillende onderdelen van de website beheren, afhankelijk van de afgenomen
modules. Deze onderdelen vindt u in de getoonde menu’s op het hoofdscherm. Wanneer u als gebruiker
minder rechten heeft, zullen niet alle menu-items getoond worden.
De hoofdpagina, ofwel de beheermodule, ziet er als volgt uit:

Afbeelding 2.0 | Hoofdscherm
CMS v 6.0 - Doc.4.0 – 11216
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Om één van de onderdelen te beheren klikt u op één van de getoonde knoppen of subitems. U kunt altijd
terugkeren naar het hoofdscherm door te kiezen voor ‘Home’. Deze onderdelen kunt u overigens ook
bereiken door op een van de volgende icoontjes te klikken.

Afbeelding 2.1 | Icoontjes op het hoofdscherm – Navigatiebalk

2. 1 | Overige knoppen
Rechtsboven bevinden zich nog de volgende knoppen:

Afbeelding 2.1.0 | Onderdeel hoofdscherm

Wanneer u met de linker muisknop op uw naam klikt, kunt u uw eigen gegevens bewerken in
onderstaand scherm (afb. 2.1.1). Klikt u daarbij op ‘gebruikersgroepen’ en ‘bevoegdheden’, dan wordt dit
scherm verlengd (afb. 2.1.2). Hierdoor u kunt zien bij welke groep u bent ingedeeld en welke
bevoegdheden u heeft. Vergeet ten slotte niet op ‘annuleren’ of ‘opslaan’ te klikken.

Afbeelding 2.1.1 | Uw gegevens bewerken

Afbeelding 2.1.2 | Uw gegevens bewerken

Terug naar de knoppen rechtsboven: middels de eerste donker gekleurde knop,
‘Ga naar website’ kunt u het resultaat zien van de wijzigingen die u tot nu hebt
aangebracht. U bekijkt de website als het ware aan de ‘voorkant’, maar nog wel
terwijl u ingelogd bent. U ziet dus op dat moment nog steeds de gele ‘help’
tekstvakken, die een bezoeker van ‘buitenaf’ niet kan zien.
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Door de middelste gekleurde knop ‘bewerken aan’ te gebruiken, verspringt de tekst
naar ‘bewerken uit’. Als u nu vervolgens klikt op ‘Ga naar website’ ziet u de
pagina zoals een bezoeker van ‘buitenaf’ hem zou zien, dus zonder de gele ‘help’
tekstvakken. U kunt de pagina nu dan ook niet bewerken. Nogmaals klikken en u kunt
de pagina weer bewerken.
De rechter gekleurde knop ‘help aan’ zorgt ervoor dat aan de beheerskant van de pagina
de gele tekstvakken zichtbaar zijn. Wanneer u op den duur vertrouwd raakt met de
werking van het CMS, heeft u deze helptekst wellicht niet meer nodig en kunt u deze knop
op ‘help uit’ zetten, waardoor de tekstvakken verdwijnen.
Rechts naast de Helpknoppen ziet u een uitklapmenu. Dit is speciaal voor:
 websites die meertalig zijn uitgevoerd (standaard staat dit menu op ‘Nederlands’)
 bedrijven met meerdere bedrijfsonderdelen, waarbij de verschillende bedrijfsdivisies een
vergelijkbare site hebben maar een individuele ‘voorkant’.
Ten slotte ziet u helemaal rechts een
chaticoon. Indien u hierop klikt ziet u het
invulformulier in afb. 2.1.3. Middels dit formulier
ontvangen wij graag uw feedback omtrent de
werking van het CMS. Alle feedback is welkom
waardoor wij het CMS kunnen blijven optimaliseren
naar uw wensen.

Afbeelding 2.1.3 | Chatformulier – Feedback
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3. Gebruikersbeheer
Terug op de hoofdpagina (de beheermodule, zie afb. 2.0) vindt u links bovenaan het menu-item
‘Gebruikersbeheer’.

Afbeelding 3.0 | Menu gebruikersbeheer

Via dit onderdeel kan de beheerder van de website zelf nieuwe gebruikersgroepen en gebruikers
aanmaken. Aan de groep kunnen vervolgens rechten (bevoegdheden) gekoppeld worden.

3.1 | Overzicht gebruikersgroepen
Zodra u op ‘Gebruikersgroepen’ klikt komt u in het overzicht van de groepen. Hierin kunnen de groepen
verwijderd, aangepast en toegevoegd worden. Het kan handig zijn eerst de verschillende
gebruikersgroepen aan te maken, waarin dan vervolgens de individuele gebruikers geplaatst kunnen
worden. Uw scherm kan er dan als volgt uitzien:

Afbeelding 3.1.0 | Overzicht gebruikersgroepen

In dit voorbeeld ziet u 1 gebruikersgroep die al is aangemaakt. Alle groepen kunnen bewerkt of verwijderd
worden. Let op: de groep ‘beheerders’ is meestal een door Fastware aangemaakte groep. Wanneer deze
verwijderd wordt, heeft de gebruiker mogelijk geen toegang meer tot het CMS.
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3.1.1 | Nieuwe gebruikersgroep aanmaken
Om een nieuwe gebruikersgroep aan te maken, klikt u op de button
“Nieuwe gebruikersgroep”.

Hierna krijgt u een pop-up scherm te zien, waarin u de gewenste gegevens kunt invullen (zie afb.
3.1.1.1).
Standaard heeft de nieuwe groep geen rechten. U kunt
rechten (bevoegdheden) aan de groep toekennen door
de vinkjes voor de beschrijving aan te zetten. De groep
zal dan toegang krijgen tot het geselecteerde onderdeel.
Nadat deze informatie is ingevoerd dient u te klikken op
de knop ‘Toevoegen’ onder in beeld.
Nadat de groep is aangemaakt zal deze automatisch in
het overzicht getoond worden (zie afb. 3.1.0). Ten slotte
dienen er nog wel gebruikers toegevoegd te worden aan
de groep. Dit wordt beschreven in paragraaf 3.4.

Afbeelding 3.1.1.1 | Nieuwe gebruikersgroep aanmaken

3.1.2 | Wijzigen of verwijderen van een gebruikersgroep
Vanuit het overzicht ‘Gebruikersgroepen’ (zie afb. 3.1.0) kan een gebruikersgroep gewijzigd of verwijderd
worden. Voor wijzigen gebruikt u de knop
die achter de groepen staat. Vervolgens zal een scherm
verschijnen dat bijna identiek is aan het scherm om een nieuwe groep aan te maken (zie afb. 3.1.1.1).
Onderaan is echter een menu toegevoegd, waarin de gebruikers vermeld staan die bij deze
gebruikersgroep zijn ingedeeld.
Voor het verwijderen van een of meerdere groepen klikt u in datzelfde overzicht (afb. 3.1.0) op het
verwijdericoon

.
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3.2 | Overzicht gebruikers
Klikt u in het submenu op ‘Gebruikers’, dan komt u op onderstaand scherm. Vanuit dit overzicht kunnen
de verschillende gebruikers toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden.

Afbeelding 3.2.0 | Overzicht gebruikers

3.2.1 | Nieuwe gebruiker toevoegen
In bovenstaand voorbeeld (zie afb. 3.2.0) zijn reeds een aantal gebruikers
toegevoegd. Om nog een gebruiker toe te voegen kiest u voor ‘Nieuwe
gebruiker’. Dan verschijnt het volgende scherm, zie afb. 3.2.1.1.:
Het volgende dient te worden ingegeven:
 Naam: deze is te zien op het hoofdscherm (‘u bent ingelogd
als…)
 E-mailadres: dit dient een geldig e-mailadres te zijn, hier
wordt uw wachtwoord naar verzonden wanneer u dit
vergeten bent.
 Wachtwoord: Dit kan later altijd aangepast worden.
 Actief J/N: U kunt ervoor kiezen de gegevens van de
gebruiker wel in te voeren maar bijvoorbeeld pas later actief
te zetten. Of wellicht in de loop van de tijd een periode op
niet actief te zetten.


Gebruikersgroep: Hier kunt u de nieuwe gebruiker indelen
in de gewenste groep. Er kunnen meerdere groepen
geselecteerd worden.

Klik daarna op ‘toevoegen’.
Afbeelding 3.2.1.1 | Nieuwe gebruiker
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3.2.2 | Wijzigen of verwijderen van een gebruiker
Door in het overzicht van de Gebruikers (zie afb.3.2.0) op het wijzigicoon
te klikken achter een
gebruiker, krijgt u bijna hetzelfde pop-upscherm te zien (zie afb. 3.2.1.1). Hier zijn de eerder ingevoerde
gegevens zichtbaar m.u.v. het wachtwoord. Wanneer dit niet gewijzigd dient te worden, kan dit veld leeg
gelaten worden. Het is niet mogelijk om een huidig wachtwoord op te vragen, er kan slechts een nieuw
ingevoerd worden.
Het verschil met het vorige scherm (afb 3.2.1.1) is dat er nu aan de onderkant nog een blok is
toegevoegd waarop de bevoegdheden van de huidige gebruiker te zien zijn. U kunt de gebruiker hier
indelen in een andere groep, waarna u op ‘Opslaan’ klikt. Wanneer u vervolgens hetzelfde scherm weer
oproept, ziet u dat de bevoegdheden zijn veranderd (versoberd of uitgebreid, afhankelijk van de groep
waarin de gebruiker nu is ingedeeld).
Om een gebruiker te verwijderen uit de geselecteerde groep klikt u op het verwijdericoon
achter de
gebruikersnaam van de persoon die verwijderd moet worden. Het is hierbij belangrijk dat u de Fastwaregebruiker (servicesdesk@fastware.nl) niet verwijderd. Dit is een speciaal beheeraccount en wordt door
Fastware gebruikt voor o.a. onderhoud.

3.3 | Login geschiedenis
Wanneer u in het submenu kiest voor ‘Login geschiedenis’ ziet u een overzicht van alle login pogingen
van alle gebruikers (zie afb. 3.3.1.). In de tabel kunt u per gebruikersnaam zien vanaf welk IP adres is
getracht in te loggen, op welke datum en tijdstip en of de inlogpoging wel of niet is gelukt of dat er is
uitgelogd.

Afbeelding 3.3.1 | Overzicht Login geschiedenis
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4. Webshop
Kies in het menu voor het onderdeel “Webshop”

Afbeelding 4.0 | Navigatie “Webshop”

Met deze functie heeft u de mogelijkheid om webshopproducten aan te maken. Deze producten kunnen
worden gekoppeld aan rubrieken, merken, producthighlights, productsoorten en attributen die allen
tevens in dit onderdeel aangemaakt kunnen worden.
Alvorens er daadwerkelijk producten toegevoegd kunnen worden dienen eerst de Rubrieken, Merken,
Productsoorten en Attributen ingegeven te worden. Om die reden worden deze in de volgende
paragrafen als eerste uitgelegd.

4.1 | Rubrieken
4.1.1 | Rubrieken overzicht
Zodra u op ‘Rubrieken’ klikt komt u in een overzicht van de rubrieken. Hier kunnen de rubrieken
verwijderd, aangepast en toegevoegd worden.

Afbeelding 4.1.1.1 | Rubrieken - Overzicht

De volgorde van de rubrieken kunt u eenvoudig aanpassen door op een Rubriek te klikken en vast te
houden. Vervolgens kunt u deze verslepen naar de gewenste positie in de lijst.
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Onderstaand worden de 5 iconen uitgelegd die achter de rubrieknamen te zien zijn:
Dit icoon geeft aan dat de betreffende rubriek actief staat ingesteld en wordt getoond op de
website.
Dit icoon geeft aan dat de betreffende rubriek NIET actief staat ingesteld en NIET wordt
getoond op de website.
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte Rubriek bewerken.

Met dit icoon is het mogelijk om een subrubriek aan te maken.
Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele rubriek kunt verwijderen.

4.1.2 | Rubriek toevoegen
Om een nieuwe Rubriek toe te voegen, klikt u in het overzicht in afb. 4.1.1.1.
op de button “Nieuwe rubriek”
Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 4.1.2.1 en 4.1.2.2. Hier geeft u de ‘Titel’ van de rubriek in. Een
omschrijving is eveneens mogelijk. En daarbij kan de rubriek op actief Ja/Nee gezet worden. U kunt
hiermee de rubriek alvast aanmaken maar nog niet laten tonen op de website.

Afbeelding 4.1.2.1 | Nieuwe Rubriek toevoegen

Afbeelding 4.1.2.2 | Nieuw Rubriek toevoegen

Onder geavanceerd zijn alle SEO gerelateerde zaken in te vullen.
Klik vervolgens op “Toevoegen” om de rubriek aan te maken.
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4.2 | Merken
4.2.1 | Merken overzicht
Zodra u op ‘Merken’ klikt komt u in een overzicht van de merken. Hier kunnen de merken verwijderd,
aangepast en toegevoegd worden.

Afbeelding 4.2.1.1 | Merken – Overzicht

De volgorde van de merken kunt u niet aanpassen, aangezien dit niet relevant is.
Onderstaand worden de 3 soorten iconen uitgelegd die achter de merknamen te zien zijn:
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte merknaam bewerken.

Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele merknaam kunt verwijderen.

Dit is het verwijdericoon wat aangeeft dat deze merknaam niet verwijderd kan worden. De
reden hiervan is dat er nog producten gekoppeld zijn aan dit merk.
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4.2.2 | Merk toevoegen
Om een nieuw Merk toe te voegen, klikt u in het overzicht in afb. 4.2.1.1. op de
button “Nieuw merk”.
Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 4.2.2.1. Hier geeft u de ‘Titel’ van het merk in.

Afbeelding 4.2.2.1 | Nieuw Merk toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om het merk aan te maken.
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4.3 | Product highlights
4.3.1 | Product highlights overzicht
Zodra u op ‘Product highlights’ klikt komt u in een overzicht van de Product highlights. Hier kunnen de
product highlights verwijderd, aangepast en toegevoegd worden.

Afbeelding 4.3.1.1 | Product highlights – Overzicht

4.3.2 | Product highlight toevoegen
Om een nieuw Product highlight toe te voegen, klikt u in het overzicht in
afb. 4.3.1.1. op de button “Nieuwe verzameling”.
Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 4.3.2.1. Hier geeft u de ‘Titel’ van de verzameling in.

Afbeelding 4.3.2.1 | Nieuwe verzameling toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om de Product highlight aan te maken.
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In het overzicht in afb. 4.3.1.1. ziet u vervolgens uw toegevoegde Product highlight. De titel is nu
blauwgekleurd, u kunt hierop klikken om vervolgens producten eraan te koppelen. U ziet het volgende
scherm, zie afb. 4.3.2.2.

Afbeelding 4.3.2.2 | Product highlights – Producten koppelen

De volgorde van de producten past u aan door op een productvak te klikken en te verslepen naar de
gewenste plaats.
Het verwijderen van een product doet u door rechtsboven in het productvak te klikken op het
verwijdericoon .
Door in het overzicht van afb. 4.3.2.2. op de button ‘Product toevoegen’ te
klikken, opent zich het zoekscherm in afb. 4.3.2.2.

Middels de zoekmachine bovenaan kan naar het gewenste
product gezocht worden. Zodra u deze heeft gevonden klikt u
achter het product op het goene plusicoon
om het product
toe te voegen aan de product highlights.

Afbeelding 4.3.2.2 | Product highlights – Producten
koppelen
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4.3.3 | Weergave Product highlight – Voorkant website
De product highlights kunt u toevoegen aan de voorkant van de website om deze verzameling van
producten extra onder de aandacht te brengen. Op de gewenste pagina, binnen de gewenste kolom,
kiest u in het menu ‘Inhoud invoegen’ voor ‘Product highlights invoeren’, zie afb. 4.3.3.1.

Afbeelding 4.3.3.1 | Product highlight invoegen

Vervolgens opent het scherm in afb. 4.3.3.2.

Afbeelding 4.3.3.2 | Product highlight toevoegen

In het pulldown menu achter ‘Product highlights’ kiest u de gewenste verzameling die u eerder heeft
aangemaakt, zie par. 4.3.2.
Vervolgens stelt u de overige eigenschappen in en klikt u op de button
‘Toevoegen’. De product zijn vervolgens direct toegevoegd op de gewenste plaats
binnen de website.
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4.4 | Attributen
4.4.1 | Attributen overzicht
Zodra u op ‘Attributen’ klikt komt u in een overzicht van de Attributen. Hier kunnen de Attributen
verwijderd, aangepast en toegevoegd worden.

Afbeelding 4.4.1.1 | Attributen – Overzicht

De volgorde van de Attributen kunt u aanpassen door middel van het groene kruisicoon
die achter een
Attribuut te zien is. Als u hierop klikt kunt u het middels het drag&drop systeem verslepen en op de
gewenste plaats neerzetten.
Onderstaand worden de 3 soorten iconen uitgelegd die achter de Attributen te zien zijn:
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte attribuut bewerken.

Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele attribuut kunt verwijderen.

Dit is het verwijdericoon wat aangeeft dat deze attribuut niet verwijderd kan worden. De reden
hiervan is dat er nog producten gekoppeld zijn aan deze attribuut.
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4.4.2 | Attribuut aanmaken
Om een nieuw Attribuut toe te voegen, klikt u op de button “Nieuw attribuut”
Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 4.4.2.1 Hier bepaald u het type attribuut en geeft u de ‘Titel’ van
het attribuut in. U kunt kiezen uit 3 type attributen:
 Tekstregel
 Tekstvlak
 Optie (keuze uit lijst)
Uw gekozen type is afhankelijk van de gewenste
opmaak en instellingen per product.
Onder Geavanceerd kan bij het Doel aangegeven
worden om wat voor soort attribuut het gaat. Deze
selectie is enkel van belang voor een eventuele
koppeling waarbij deze gegevens belangrijk zijn.
Afbeelding 4.4.2.1 | Nieuw Attribuut toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om het attribuut aan te maken.
Indien u heeft gekozen voor attribuut-type ‘Tekstregel’ of ‘Tekstvlak’, dan kunt u deze vrij invullen bij het
toevoegen van een product (zie par. 4.6.2.2.).
Indien u heeft gekozen voor attribuut-type ‘Optie (keuze uit lijst)’, dan kunt u
onder de aangemaakte attribuut op de button “Nieuwe optie” klikken om de
lijstmogelijkheden in te geven. Denk hierbij bijboorveeld aan diverse kledingmaten
of kleuren.
Het scherm in afb. 4.4.2.2 wordt getoond nadat u heeft geklikt op de button
“Nieuwe optie”. Hier vult u de ‘titel’ in en klik vervolgens op “Toevoegen”.

Afbeelding 4.4.2.2 | Nieuwe optie bij attribuut toevoegen
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4.4.3 | Attributen groeperen
In het overzicht van de attributen (zie afb. 4.4.1.1.) is het mogelijk om de aangemaakte attributen te
groeperen. Dit heeft als voordeel dat de door de fabrikant opgegeven benamingen zondermeer kunnen
worden overgenomen en deze worden als zodanig ook weergegeven bij het product in de specificatielijst.
Denk aan benamingen als: “Darkblue, Marineblauw, Lichtblauw etc.”. Het gebruik van veel verschillende
benamingen zorgt aan de front-end van de webshop voor lange lijsten met keuzemogelijkheden. De
bezoeker is bijvoorbeeld op zoek naar een blauw t-shirt. Hij zal vervolgens bepaalde artikelen niet
tegenkomen wanneer er meerdere tinten blauw aangevinkt dienen te worden in de lijst met
mogelijkheden.
Het groeperen van de attributen kan op de volgende manier uitgevoerd worden; door middel van het
groene kruisicoon kan het attribuut verschoven worden naar rechts op de gewenste plaats onder het
‘hoofd’-attribuut, zie afb. 4.4.3.1.

Afbeelding 4.4.3.1 | Attribuut verschuiven en onder hoofdrubriek plaatsen

Nadat de bovenstaande actie is uitgevoerd bij twee attributen worden deze als volgt weergegeven in het
overzicht, zie afb. 4.4.3.2.

Afbeelding 4.4.3.2 | Overzicht gegroepeerde attributen

Aan de voorkant van de website worden de blauwe tinten nu gegroepeerd
weergegeven.
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4.5 | Productsoorten
4.5.1 | Productsoorten overzicht
Zodra u op ‘Productsoorten’ klikt komt u in een overzicht van de Productsoorten en daarbij gekoppelde
Attributen. Hier kunnen de Productsoorten verwijderd, aangepast en toegevoegd worden en daarbij de
reeds aangemaakte Attributen worden toegevoegd of verwijderd.

Afbeelding 4.5.1.1 | Productsoorten – Overzicht
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De volgorde van de Productsoorten kunt u aanpassen door middel van het groene kruisicoon
die
achter een Productsoort te zien is. Als u hierop klikt kunt u het middels het drag&drop systeem verslepen
en op de gewenste plaats neerzetten.
Onderstaand worden de 3 soorten iconen uitgelegd die achter de merknamen te zien zijn:
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte productsoort bewerken. Klikt u achter een attribuut op
dit icoon, dan worden de eigenschappen slechts ter inzage getoond, u kunt deze niet wijzigen.
Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele productsoort kunt verwijderen of attribuut kunt
ontkoppelen van het productsoort.
Dit is het verwijdericoon wat aangeeft dat deze productsoort niet verwijderd kan worden of
attribuut niet ontkoppeld kan worden. De reden hiervan is dat er nog producten gekoppeld zijn
aan deze productsoort / attribuut.
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4.5.2 | Productsoort aanmaken
Om een nieuw Productsoort toe te voegen, klikt u op de button “Nieuw
productsoort”
Vervolgens verschijnt het scherm in
afb. 4.5.2.1. Onder eigenschappen geeft u
de ‘Titel’ in van het productsoort en u kiest
het bijbehorende BTW percentage.
Onder geavanceerd kunt u een keuze maken
om de varianten wel of niet te groeperen op
de website.
Kiest u ervoor om deze wel te groeperen,
dan verschijnt de keuzemogelijkheid op basis
waarvan deze gegroepeerd dient te worden.
De keuzes die hierbij worden gesteld zijn de
ingegeven Attributen als “Lijst” (zie par. 4.4.2.).
Kiest u ervoor om de varianten niet te
groeperen, dan verschijnt de
keuzemogelijkheid om de varianten wel of niet
los weer te geven in de productenoverzicht op
de website.
Daarnaast kunt u aangeven op basis waarvan
de variantnaam vooringevuld dient te worden.
Dit is geen verplicht veld, echter kan het
handig zijn bij het invoeren van de producten
(zie par. 4.6.2.3.).

Afbeelding 4.5.2.1 | Nieuw Productsoort toevoegen

Bij weergave enkel product kunt u de keuze maken hoe de weergave is wanneer een product slechts 1
variant heeft. Kiest u voor Compact (standaard) dan zal de variantnaam niet getoond worden bij het
product met één variant. Kiest u voor Lijst dan wordt de variantnaam wel getoond wanneer er maar één
variant gekoppeld is.
Uw keuze voor een Google-rubriek is gekoppeld aan Google Shopping. Google Shopping maakt gebruik
van productcategorieën om gebruikers te helpen producten te vinden die het dichtst bij hun interesses
liggen. Onder het linkje “Meer informatie” kunt u hierover meer lezen.
Klik vervolgens op “Toevoegen” om het productsoort aan te maken.

Na het toevoegen van een Productsoort, kunt u Attributen koppelen.
Hiervoor klikt u op de button “Attribuut toevoegen”.
U ziet vervolgens het scherm in afb. 4.5.2.2. U kiest bij ‘Attribuut’
de gewenste attribuut die u wilt koppelen. En daarbij kunt u het
niveau aangeven waarop het attribuut gekoppeld dient te worden;
Product of Variant.

Afbeelding 4.5.2.2 | Attribuut toevoegen aan productsoort

Klik vervolgens op “Toevoegen” om de attribuut te koppelen.
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4.6 | Producten
4.6.1 | Producten overzicht
Zodra u op ‘Producten’ klikt komt u in een overzicht van alle Producten die zich in de webshop bevinden,
zie afb. 4.6.1.1.

Afbeelding 4.6.1.1 | Producten overzicht

Alle producten worden getoond in de tabel die met de volgende kolommen is weergegeven:
 Afbeelding; hier wordt de eerste afbeelding van het betreffende product getoond
Wanneer er geen afbeelding beschikbaar is bij het product ziet u het volgende icoon:
 Titel; hier wordt de ingegeven titel getoond van het product.
 Productsoort; betreft het gekoppelde productsoort aan het product.
 Attribuut; hieronder wordt per product en variant de attributen getoond.
 SKU; (Stock Keeping Unit) dit is het unieke artikelnummer wat per product(variant) wordt
toegewezen.
 Prijs incl.; hier wordt de ingegeven prijs per product(variant) getoond inclusief BTW.
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Middels de geavanceerde zoekmachine boven de tabel kunt u uw zoekopdracht bij het zoeken naar een
bepaald product verfijnen, zie afb. 4.6.1.2. De filter geeft de mogelijkheid om:
 Binnen een bepaalde rubriek te zoeken.
 Op geen enkele gekoppelde rubriek te zoeken.
 Op een bepaald productsoort te zoeken.
 Op actieve en niet actieve productsoorten te zoeken.
Een combinatie van de genoemde filters is uiteraard ook mogelijk.

Afbeelding 4.6.1.2 | Geavanceerde zoekmachine

4.6.2 | Producten toevoegen
Om een nieuw Product toe te voegen, klikt u op de button “Nieuw product”.
U krijgt dan het scherm te zien in afb. 4.6.2.1.

Afbeelding 4.6.2.1 | Product toevoegen





U kiest vervolgens het Merk.
U geeft de Titel in van het product. Zoals u kunt zien is de gekozen merknaam al ingevuld in het
Titel veld. U hoeft hier dus niet nogmaals het merk in te geven, maar enkel een aanvullende
titelnaam van het product.
In het pulldown bij Productsoort maakt u uw keuze waarna vervolgens extra instellingen
verschijnt onder Geavanceerd. Deze keuzes heeft u reeds ingesteld bij het aanmaken van een
productsoort (zie par. 4.5.2). Indien gewenst kunt u deze instellingen voor enkel dit aan te maken
product aanpassen.

Nadat u op ‘Toevoegen’ heeft geklikt komt u in een nieuw scherm waar
gedetailleerde informatie over het aan te maken product ingegeven kan worden.
In deze handleiding hebben wij het scherm verdeeld in drie onderdelen om een duidelijke uitleg te kunnen
geven hoe u het product op de juiste manier toevoegt:
 De basisgegevens
– zie par. 4.6.2.1.
 Geavanceerd
– zie par. 4.6.2.2.
 Variantgroepen en Varianten
– zie par. 4.6.2.3.
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4.6.2.1 | De basisgegevens
In onderstaande schermafbeelding ziet u het onderdeel met de basisgegevens van een product, zie afb.
4.6.2.1.1.

Afbeelding 4.6.2.1.1 | Basisgegevens – Nieuw product

Merk; Middels het pull downmenu kunt u de merkkeuze nog aanpassen van het betreffende product.
Titel(Schoenen); Hier kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Tussen haakjes staat het gekozen
productsoort vermeldt. Het aanpassen van het productsoort is op dit niveau niet mogelijk. Hiervoor dient u
de ingave van dit product te annuleren en terug te keren naar de eerste stap van par. 4.6.2. (Nieuw
product).
Vertalingen; Hier staat enkel ‘nl’ aangevinkt. Wanneer u de webshop in meerdere talen afneemt zal hier
per taal een aanvinkvakje zijn.
Zoekmachine optimalisatie (SEO); Wanneer u dit vakje aanvinkt kunt u het product volledig
optimaliseren voor de zoekmachine. Hierover leest u meer in de deze paragraaf bij het onderdeel
“Geavanceerd” (zie afb. 4.6.2.1.1.).
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Achter ‘Rubrieken’ kunt u klikken op de button “Bewerken”.

Vervolgens opent zich de volledige rubriekenindeling waar u door
middel van selectievakjes aan kunt geven in welke rubriek, binnen
de webshop, het betreffende product getoond moet worden
(zie afb. 4.6.2.1.2.).

Nadat u uw keuze heeft gemaakt klikt u
onderaan het scherm op de button “Opslaan”.

Afbeelding 4.6.2.1.2.| Rubrieken bewerken

Afbeeldingen; u kunt ervoor kiezen om een afbeelding van het product bij de basisgegevens van een
product te plaatsen. Echter wanneer u varianten heeft van het product, adviseren wij u deze afbeelding
leeg te laten en op variantgroep-niveau een afbeelding te plaatsen (zie par. 4.6.2.3.).
Bij ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om meer gedetailleerde informatie van het product te
omschrijven. Op de webshop wordt een detailpagina van een product getoond met tabbladen. Wanneer u
bij Omschrijving iets invult, zal het tabblad ‘Omschrijving’ te zien zijn. Wanneer u dit leeg laat, wordt het
tabblad ook niet getoond (zie afb. 4.6.2.1.3.).

Afbeelding 4.6.2.1.3 | Back & Front – Detail product – Omschrijving
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4.6.2.2 | Geavanceerd
In onderstaande schermafbeelding ziet u het onderdeel met de geavanceerde gegegevens van een
product, zie afb. 4.6.2.2.1.

Afbeelding 4.6.2.2.1 | Geavanceerd – Nieuw product

In het pull down menu achter ‘Google rubriek’ treft u de rubriekenindeling van Google Shopping. Uw
keuze voor een Google-rubriek is gekoppeld aan Google Shopping. Google Shopping maakt gebruik van
productcategorieën om gebruikers te helpen producten te vinden die het dichtst bij hun interesses liggen.
Onder het linkje “Meer informatie” kunt u hierover meer lezen.
Als deze keuze al is ingevuld, dan kunt u deze, indien gewenst, voor dit product altijd nog aanpassen. Dat
een keuze al is ingevuld heeft te maken met de instellingen van de gekozen productsoort voor dit
product. Zie hiervoor par. 4.5.2.
Wanneer u bij de Basisgegevens (zie par. 4.6.2.1.) de optie ‘Zoekmachine optimalisatie (SEO)’ heeft
aangevinkt, worden onder ‘Geavanceerd’ twee invulvelden getoond ‘Meta description’ en ‘Meta
keywords’. Hier kunt u de omschrijving en belangrijke zoektermen invullen die betrekking hebben op dit
nieuwe product. Dit zal positieve resultaten tonen in de zoekmachine optimalisatie.
De instellingen van het productsoort (‘Varianten groeperen’, ‘Groeperen op basis van’ en
‘Variantnaam voorinvullen op basis van’) worden aan de linkerkant getoond. Dit is slechts ter info en
kan op dit niveau niet meer aangepast worden. Mocht dit wel gewenst zijn, dient u de ingave van dit
product te annuleren en terug te keren naar de eerste stap voor het toevoegen van een nieuw product,
zie par. 4.6.2.
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Bij ‘Weergave productoverzicht’ kan er een keuze gemaakt worden uit ‘Elke variant groep
afzonderlijk’ of ‘Gegroepeerd’. Deze keuze heeft betrekking op de weergave van de producten aan de
voorkant van de webshop. In de volgende afbeeldingen (afb. 4.6.2.2.2. en 4.6.2.2.3) is te zien hoe een
weergave eruit komt te zien, afhankelijk van de gemaakte keuze.

Elke variant groep afzonderlijk
In het schermvoorbeeld van
afb. 4.6.2.2.2. ziet u de twee
varianten van de ‘Acces Ballerina’
schoenen groen en geel apart
weergegeven in het
productenoverzicht van de
webshop. Dit is de weergave met
de keuze “Elke variant groep
afzonderlijk”.

Afbeelding 4.6.2.2.2 | Geavanceerd – Weergave ‘Elke variant groep afzonderlijk’

Gegroepeerd
In het schermvoorbeeld van
afb. 4.6.2.2.3. ziet u één variant van
de ‘Acces Ballerina’ schoenen
groen apart weergegeven in het
productenoverzicht. De gele variant
is hierbij niet weergegeven. Dit is
de weergave met de keuze “Elke
variant groep afzonderlijk”.

Afbeelding 4.6.2.2.3 | Geavanceerd – Weergave ‘Gegroepeerd’
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Rechts in het scherm ziet u de button “Gerelateerd product
toevoegen”. Wanneer u hierop klikt krijgt u het volgende
scherm te zien, zie afb. 4.6.2.2.4.

Afbeelding 4.6.2.2.4 | Gerelateerd product toevoegen

Afbeelding 4.6.2.2.5 | Gerelateerd product toevoegen

Middels de zoekfunctie boven in het scherm kunt u eenvoudig naar het gewenste product zoeken.
Wanneer u het gewenste product heeft gevonden klikt u op het groene plusicoon
achter het product.
Vervolgens ziet u het volgende scherm, zie afb. 4.6.2.2.5. Hier kunt u de keuze maken onder welk type u
dit product als gerelateerd wilt tonen. Deze type opties kunt u zelf configureren. Zie hiervoor par. 5.7.2.
Indien u bij de gekozen productsoort nog meer attributen met type tekstvlak heeft gekoppeld (zie
par.4.4.2 en 4.5.2), dan zal in dit onderdeel ‘Geavanceerd’ ook het tekstvlak te zien zijn om naar wens in
te vullen. Dit tekstvlak zal als tabblad op de detailpagina van een product getoond worden. Zie voorbeeld
afb. 4.6.2.2.6.

Afbeelding 4.6.2.2.6 | Back & Front - Detail product – Omschrijving – Geavanceerd
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4.6.2.3 | Variant groepen en Varianten
Het aan te maken product dient gekoppeld te worden aan tenminste één ‘Variant’. Bij het aanmaken van
een productsoort (zie par. 4.4.2.) heeft u reeds gekozen of een product gegroepeerd dient te worden op
variant. Zo ja, op basis van welk attribuut. Zo nee, wordt de vraag gesteld of de varianten los
weergegeven dient te worden in de productenoverzichten. Daarnaast is ook nog de vraag gesteld op
basis waarvan de variantnaam vooringevuld dient te worden. Afhankelijk van deze instellingen worden de
invulvelden voor de variant groepen en varianten zichtbaar bij het aanmaken van een nieuw product.



Per product is het mogelijk om meerdere ‘Variant groepen’ aan te maken (indien gekozen voor
‘Varianten groeperen’).
En per ‘Variant groep’ is het mogelijk meerdere ‘Varianten’ aan te maken.

Een voorbeeld
U verkoopt schoenen. U heeft een product; H&H Ballerina. Deze schoen H&H Ballerina (=Product) heeft
u in 3 verschillende kleuren (=Variant groepen) en deze kleuren zijn in verschillende maten (=Variant)
verkrijgbaar. Zie afb. 4.6.2.3.1.
In dit voorbeeld is er gekozen voor de volgende geavanceerde instellingen van het productsoort:
 Varianten groeperen
: Ja
 Groeperen op basis van
: Kleur
 Variantnaam voorinvullen op basis van
: Schoenmaat

Afbeelding 4.6.2.3.1 | Front – Variant groepen - Varianten
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In het CMS maakt u per kleur een ‘Variant groep’ aan. U kiest een kleur en zet de juiste afbeeldingen
erbij. Zie afb. 4.6.2.3.2.

Afbeelding 4.6.2.3.2 | Back – Variant groepen - Varianten

Om een nieuwe ‘Variant groep’ aan te maken klikt u onderaan het scherm op
de button “+ Variant groep”.
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Om een variant aan te maken klikt u op de button “+ Variant” dan opent zich het
volgende Variant blok, zie afb. 4.6.2.3.3.

Afbeelding 4.6.2.3.3 | Back – Variant groepen – Variant blok










Onder Art. Nr. staat het automatisch gegenereerde SKU (=uniek artikelnummer).
EAN en MPN nummer/code kunt u naar wens invullen (indien aanwezig voor uw product).
Bij Attributen geeft u ten minste de schoenmaat in en de titel toevoeging (mits deze niet
automatisch ingevuld wordt).
De overige velden bij Attributen kunnen ook ingevuld worden, echter zijn deze afhankelijk van
de instellingen die u heeft gedaan per productsoort (zie par. 4.5.2.).
Daarnaast kunt u de prijs kunt u invullen. Het inclusief of exclusief BTW bedrag wordt
automatisch berekend, afhankelijk wat u als eerste invult.
Achter de prijs velden staat standaard “Live” aangevinkt. Dit houdt in dat na het opslaan van de
instellingen van dit product, het betreffende product direct op de webshop te zien is.
Indien u “Korting” aanvinkt zal een nieuw prijsveld zichtbaar zijn waardoor zowel de ‘oude’ prijs
als de nieuwe prijs incl. korting ingegeven kan worden.
Een afbeelding hoeft op Variant niveau niet per se toegevoegd te worden mits deze niet afwijkt
van de afbeeldingen op Varaint groep niveau.

Indien u alle gegevens van het product heeft ingevuld klikt u vervolgens onderaan het
scherm op de button “Opslaan”.
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5. Configuratie
Kies in het menu voor het onderdeel “Configuratie”.

Afbeelding 5.0 | Navigatie “Configuratie”

Met deze functie heeft u de mogelijkheid om instellingen als verzend- en betaalmethoden in te stellen, de
landen, BTW percentages en kortingsgroepen. En daarnaast de filteropties in de catalogus en
gerelateerde product types. De instellingen kunnen ten alle tijden aangepast worden, maar over het
algemeen worden deze voorafgaand het gebruik van de webshop eenmalig ingesteld en daarna
nauwelijks meer aangepast. Meer uitleg hierover vindt u in de volgende paragrafen.

5.1 | Verzendmethoden
5.1.1 | Verzendmethoden overzicht
Zodra u op ‘Verzendmethoden’ klikt komt u in een overzicht van waar de huidige verzendmethoden te
zien zijn en nieuwe aangemaakt kunnen worden, zie afb. 5.1.1.1.

Afbeelding 5.1.1.1. | Overzicht “Configuratie Verzendmethoden”

Onderstaand worden de 5 iconen uitgelegd die achter de verzendmethode te zien zijn:
Dit icoon geeft aan dat de betreffende Verzendmethode actief staat ingesteld en gekozen kan
worden in de webshop.
Dit icoon geeft aan dat de betreffende Verzendmethode NIET actief staat ingesteld en NIET
gekozen kan worden in de website.
Met dit icoon is het mogelijk om de volgorde van de Verzendmethode in de lijst aan te
passen.
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte Verzendmethode bewerken.
Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele Verzendmethode kunt verwijderen.
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5.1.2 | Verzendmethode toevoegen
Om een nieuwe Verzendmethode toe te voegen, klikt u in het overzicht
van afb. 5.1.1.1. op de button “Nieuwe verzendmethode”.

Vervolgens verschijnt het scherm in
afb. 5.1.2.1. Hier bepaald u het soort
Verzendmethode. U kunt kiezen uit 3 soorten:
 Standaard
 Afhalen in winkel
 Rembours

Afbeelding 5.1.2.1 | Nieuwe Verzendmethode toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om de nieuwe Verzendmethode toe te voegen.

In het overzicht (zie afb. 5.1.1.1) ziet u dat de nieuwe verzendmethode is toegevoegd. Vervolgens klikt u
op het wijzigicoon
achter de nieuwe Verzendmethode om de gewenste instellingen toe te voegen.
Afhankelijk van de gekozen soort Verzendmethode krijgt u een ander scherm te zien met geavanceerde
instellingen. In de volgende paragrafen ziet u de schermen met daarbij uitleg over de bijbehorende
instellingen per Verzendmethode.
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5.1.2.1 | Verzendmethode – Standaard
Nadat u op het wijzigicoon
5.1.2.1.1.

uit afb. 5.1.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.1.2.1.1. | Wijzig Verzenmethode – Standaard

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Verzendmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Verzendkosten’ kunt u een keuze maken op basis waarvan de verzendkosten berekend dient te
worden. Er kan hier een keuze gemaakt worden uit:
 Totaalbedrag bestelling
 Gewicht
 Volumegewicht
Kiest u voor ‘Volumegewicht’ dan verschijnt er een extra invulveld waar u de Volumesleutel in kunt vullen
die in de berekening meegenomen wordt.
Daaronder kunt u per ingesteld land regels toevoegen door op de button “+ Regel” te
klikken. De landen die hier worden weergegeven zijn in het CMS in te stellen.
Zie hiervoor par. 5.3.2.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Verzendmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij
voor welk land deze Verzendmethode actief dient te zijn.
CMS v 6.0 - Doc.4.0 – 11216

Pagina 38 van 90

Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Verzendmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.

5.1.2.2 | Verzendmethode – Afhalen in winkel
Nadat u op het wijzigicoon
5.1.2.2.1.

uit afb. 5.1.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.1.2.2.1. | Wijzig Verzenmethode – Afhalen in winkel

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Verzendmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Verzendmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij
voor welk land deze Verzendmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden weergegeven zijn in
het CMS in te stellen. Zie hiervoor par. 5.3.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Verzendmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
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5.1.2.3 | Verzendmethode – Rembours
Nadat u op het wijzigicoon
5.1.2.3.1.

uit afb. 5.1.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.1.2.3.1. | Wijzig Verzenmethode – Rembours

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Verzendmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Verzendkosten’ kunt u een keuze maken op basis waarvan de verzendkosten berekend dient te
worden. Er kan hier een keuze gemaakt worden uit:
 Totaalbedrag bestelling
 Gewicht
 Volumegewicht
Kiest u voor ‘Volumegewicht’ dan verschijnt er een extra invulveld waar u de Volumesleutel in kunt vullen
die in de berekening meegenomen wordt.
Daaronder kunt u per ingesteld land regels toevoegen door op de button “+ Regel” te
klikken. De landen die hier worden weergegeven zijn in het CMS in te stellen.
Zie hiervoor par. 5.3.2.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Verzendmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij
voor welk land deze Verzendmethode actief dient te zijn.
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Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Verzendmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
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5.2 | Betaalmethoden
5.2.1 | Betaalmethoden overzicht
Zodra u op ‘Betaalmethoden’ klikt komt u in een overzicht van waar de huidige betaalmethoden te zien
zijn en nieuw aangemaakt kunnen worden, zie afb. 5.2.1.1.

Afbeelding 5.2.1.1. | Overzicht “Configuratie Betaalmethoden”

Onderstaand worden de 5 iconen uitgelegd die achter de betaalmethode te zien zijn:
Dit icoon geeft aan dat de betreffende Betaalmethode actief staat ingesteld en gekozen kan
worden in de webshop.
Dit icoon geeft aan dat de betreffende Betaalmethode NIET actief staat ingesteld en NIET
gekozen kan worden in de website.
Met dit icoon is het mogelijk om de volgorde van de Betaalmethode in de lijst aan te passen.
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte Betaalmethode bewerken.
Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele Betaalmethode kunt verwijderen.
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5.2.2 | Betaalmethode toevoegen
Om een nieuwe Betaalmethode toe te voegen, klikt u in het overzicht van
afb. 5.2.1.1. op de button “Nieuwe betaalmethode”.

Vervolgens verschijnt het scherm in
afb. 5.2.2.1. Hier bepaald u het soort Betaalmethode.

Afbeelding 5.2.2.1 | Nieuwe Betaalmethode toevoegen

U kunt kiezen uit 11 soorten methoden die reeds geimplementeerd en gekoppeld zijn met het CMS:
 Overschrijven via bank
– zie par. 5.2.2.1
 Betalen bij afhalen
– zie par. 5.2.2.2
 Ingenico (voorheen Ogone)
– zie par. 5.2.2.3
 iDeal Pro
– zie par. 5.2.2.4
 Rembours (betalen bij afleveren)
– zie par. 5.2.2.5
 Op rekening kopen (achteraf betalen) – zie par. 5.2.2.6
 Icepay
– zie par. 5.2.2.7
 Buckaroo
– zie par. 5.2.2.8
 Qantani
– zie par. 5.2.2.9
 PayPal
– zie par. 5.2.2.10
 Mollie
– zie par. 5.2.2.11
Klik vervolgens op “Toevoegen” om de nieuwe Betaalmethode toe te voegen.

In het overzicht (zie afb.5.2.1.1.) ziet u dat de nieuwe Betaalmethode is toegevoegd. Vervolgens klikt u op
het wijzigicoon
achter de nieuwe Betaalmethode om de gewenste instellingen toe te voegen.
Afhankelijk van de gekozen soort Betaalmethode krijgt u een ander scherm te zien met geavanceerde
instellingen. In de volgende paragrafen ziet u de schermen met daarbij uitleg over de bijbehorende
instellingen per Betaalmethode.
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5.2.2.1 | Betaalmethode – Overschrijven via bank
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.1.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.1.1. | Betaalmethode bewerken – Overschrijven via bank

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.

CMS v 6.0 - Doc.4.0 – 11216

Pagina 44 van 90

5.2.2.2 | Betaalmethode – Betalen bij afhalen
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.2.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.2.1. | Betaalmethode bewerken – Betalen bij afhalen

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.

CMS v 6.0 - Doc.4.0 – 11216

Pagina 45 van 90

5.2.2.3 | Betaalmethode – Ingenico (voorheen Ogone)
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.3.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.3.1. | Betaalmethode bewerken – Ingenico (voorheen Ogone)

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Technische details’ kunt u bij Betaalmethode een beschikbaar gestelde betaalmethode kiezen.
De andere geavanceerde instellingen onder dit kopje worden verkregen via de PSP (Payment Service
Partner). Deze instellingen zijn erg specialistisch en worden over het algemeen eenmalig door Fastware
ingesteld. Het is dan ook niet aan te raden deze instellingen aan te passen, dit kan gevolgen hebben voor
de werking van de koppeling met deze betaalservice.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
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Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.2.2.4 | Betaalmethode – iDEAL Pro
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.4.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.4.1. | Betaalmethode bewerken – iDEAL Pro

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Technische details’ kunt u de geavanceerde instellingen, die worden verkregen via de PSP
(Payment Service Partner), ingeven. Deze instellingen zijn erg specialistisch en worden over het
algemeen eenmalig door Fastware ingesteld. Het is dan ook niet aan te raden deze instellingen aan te
passen, dit kan gevolgen hebben voor de werking van de koppeling met deze betaalservice.
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Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.2.2.5 | Betaalmethode – Rembours (betalen bij afleveren)
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.5.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.5.1. | Betaalmethode bewerken – Rembours (betalen bij afleveren)

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.2.2.6 | Betaalmethode – Op rekening kopen (achteraf betalen)
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.6.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.6.1. | Betaalmethode bewerken – Op rekening kopen (achteraf betalen)

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.2.2.7 | Betaalmethode – Icepay
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.7.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.7.1. | Betaalmethode bewerken – Icepay

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Technische details’ kunt u de geavanceerde instellingen, die worden verkregen via de PSP
(Payment Service Partner), ingeven. Deze instellingen zijn erg specialistisch en worden over het
algemeen eenmalig door Fastware ingesteld. Het is dan ook niet aan te raden deze instellingen aan te
passen, dit kan gevolgen hebben voor de werking van de koppeling met deze betaalservice.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.

CMS v 6.0 - Doc.4.0 – 11216

Pagina 52 van 90

Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.2.2.8 | Betaalmethode – Buckaroo
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.8.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.8.1. | Betaalmethode bewerken – Buckaroo

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Technische details’ kunt u de geavanceerde instellingen, die worden verkregen via de PSP
(Payment Service Partner), ingeven. Deze instellingen zijn erg specialistisch en worden over het
algemeen eenmalig door Fastware ingesteld. Het is dan ook niet aan te raden deze instellingen aan te
passen, dit kan gevolgen hebben voor de werking van de koppeling met deze betaalservice.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
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Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.2.2.9 | Betaalmethode – Qantani
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.9.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.9.1. | Betaalmethode bewerken – Qantani

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Technische details’ kunt u de geavanceerde instellingen, die worden verkregen via de PSP
(Payment Service Partner), ingeven. Deze instellingen zijn erg specialistisch en worden over het
algemeen eenmalig door Fastware ingesteld. Het is dan ook niet aan te raden deze instellingen aan te
passen, dit kan gevolgen hebben voor de werking van de koppeling met deze betaalservice.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.2.2.10 | Betaalmethode – PayPal
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.10.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.10.1. | Betaalmethode bewerken – PayPal

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Technische details’ kunt u de geavanceerde instellingen, die worden verkregen via de PSP
(Payment Service Partner), ingeven. Deze instellingen zijn erg specialistisch en worden over het
algemeen eenmalig door Fastware ingesteld. Het is dan ook niet aan te raden deze instellingen aan te
passen, dit kan gevolgen hebben voor de werking van de koppeling met deze betaalservice.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
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Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.2.2.11 | Betaalmethode – Mollie
Nadat u op het wijzigicoon
5.2.2.11.1.

uit afb. 5.2.1.1. heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien, zie afb.

Afbeelding 5.2.2.11.1. | Betaalmethode bewerken – Mollie

Onder ‘Eigenschappen’ kunt u de titel nog naar wens aanpassen. Dit is tevens de titel die de klant in het
winkelmandje op de webshop te zien krijgt. Daarnaast wordt de gekozen soort Betaalmethode
weergegeven, dit is slechts ter informatie.
Onder ‘Transactiekosten’ kunt u een keuze maken uit twee soorten; Vast bedrag of Percentage.
Het percentage wordt berekend op basis van het totale orderbedrag. Daarbij kunt u een minimum aan
transactiekosten ingeven.
Onder ‘Technische details’ kunt u de geavanceerde instellingen, die worden verkregen via de PSP
(Payment Service Partner), ingeven. Deze instellingen zijn erg specialistisch en worden over het
algemeen eenmalig door Fastware ingesteld. Het is dan ook niet aan te raden deze instellingen aan te
passen, dit kan gevolgen hebben voor de werking van de koppeling met deze betaalservice.
Onder ‘Actief’ kunt u aangeven of u deze Betaalmethode wilt activeren voor de webshop. En daarbij voor
welk land en welke verzendmethode deze Betaalmethode actief dient te zijn. De landen die hier worden
weergegeven zijn in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.3.2. De Verzendmethode die hier worden
weergegeven zijn eveneens in het CMS in te stellen, zie hiervoor par. 5.1.2.
Onder ‘Omschrijving’ heeft u de mogelijkheid om een korte uitleg te geven bij deze Betaalmethode. In
het winkelmandje op de website zal een informatie icoontje
te zien zijn. Wanneer de klant hier met de
cursor overheen gaat verschijnt deze uitlegtekst.
Onder ‘E-mailtekst’ heeft u de mogelijkheid om een stukje tekst toe te voegen die specifiek bij deze
betaalmethode hoort. Deze tekst zal te zien zijn in de mail die de klant ontvangt nadat deze een nieuwe
bestelling heeft geplaatst.
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5.3 | Landen
5.3.1 | Landen overzicht
Zodra u op ‘Landen’ klikt komt u in een overzicht waar de huidige Landen te zien zijn en nieuw
aangemaakt kunnen worden, zie afb. 5.3.1.1.

Afbeelding 5.3.1.1. | Overzicht “Configuratie Landen”

Onderstaand worden de 5 iconen uitgelegd die achter de landen te zien zijn:
Dit icoon geeft aan dat het betreffende Land actief staat ingesteld en gekozen kan worden in
de webshop.
Dit icoon geeft aan dat het betreffende Land NIET actief staat ingesteld en NIET gekozen kan
worden in de website.
Middels dit icoon kunt u het aangemaakte Land bewerken.
Dit is een verwijdericoon wat aangeeft dat dit Land niet verwijderd kan worden.
Dit is het verwijdericoon waarmee u Land kunt verwijderen.

5.3.2 | Land toevoegen
Om een nieuw Land toe te voegen, klikt u op de button “Nieuw land”.

Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 5.3.2.1. Hier voert u de
betreffende landcode en titel in. Tevens kunt u aangeven of u het
land actief wilt hebben binnen de webshop.

Afbeelding 5.3.2.1 | Nieuw land toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om het nieuwe Land toe te voegen.
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5.4 | BTW percentages
5.4.1 | BTW percentages overzicht
Zodra u op ‘BTW percentages’ klikt komt u in een overzicht waar de huidige BTW percentages te zien zijn
en nieuw aangemaakt kunnen worden, zie afb. 5.4.1.1.

Afbeelding 5.4.1.1. | Overzicht “Configuratie BTW percentages”

Onderstaand worden de 4 iconen uitgelegd die achter de BTW percentages te zien zijn:
Met dit icoon is het mogelijk om de volgorde van de BTW percentages in de lijst aan te
passen.
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte BTW percentage bewerken.
Dit is een verwijdericoon wat aangeeft dat dit BTW percentage niet verwijderd kan worden.
Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele BTW percentage kunt verwijderen.

5.4.2 | BTW percentage toevoegen
Om een nieuw BTW percentage toe te voegen, klikt u op de button
“Nieuw BTW percentage”.

Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 5.4.2.1. Hier voert u
de betreffende percentage en titel in.

Afbeelding 5.4.2.1 | Nieuw BTW percentage
toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om het nieuwe BTW percentage toe te voegen.
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5.5 | Kortingsgroepen
5.5.1 | Kortingsgroepen overzicht
Zodra u op ‘Kortingsgroepen’ klikt komt u in een overzicht waar de huidige Kortingsgroepen te zien zijn
en nieuw aangemaakt kunnen worden, zie afb. 5.5.1.1.

Afbeelding 5.5.1.1. | Overzicht “Configuratie Kortingsgroepen”

Onderstaand worden de 2 iconen uitgelegd die achter de Kortingsgroepen te zien zijn:
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte Kortingsgroep bewerken.
Dit is een verwijdericoon wat aangeeft dat deze Kortingsgroep niet verwijderd kan worden.
Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele Kortingsgroep kunt verwijderen.

5.5.2 | Kortingsgroep toevoegen
Om een nieuwe Kortingsgroep toe te voegen, klikt u op de button “Nieuwe
kortingsgroep”.
Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 5.5.2.1. Hier
voert u de titel van de kortingsgroep in.

Afbeelding 5.5.2.1 | Nieuwe kortingsgroep
toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om de nieuwe Kortingsgroep toe te voegen.

Meer informatie over toepassingen van kortingen binnen de webshop kunt u lezen in par. 6.5.
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5.6 | Filter opties
5.6.1 | Filter opties overzicht
Zodra u op ‘Filter opties’ klikt komt u in een overzicht waar de huidige Filter opties te zien zijn en nieuw
aangemaakt kunnen worden, zie afb. 5.6.1.1.

Afbeelding 5.6.1.1. | Overzicht “Configuratie Filter opties”

Onderstaand worden de 4 iconen uitgelegd die achter de Filter opties te zien zijn:
Met dit icoon is het mogelijk om de volgorde van de Filter opties in de lijst aan te passen.
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte Filter opties bewerken.
Dit is een verwijdericoon wat aangeeft dat deze Filter optie niet verwijderd kan worden.
Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele Filter optie kunt verwijderen.

5.6.2 | Filter optie toevoegen
Om een nieuwe Filter optie toe te voegen, klikt u op de button “Nieuwe
filter optie”.
Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 5.6.2.1. Hier
voert u de titel van de filter in en waarop er gefilterd dient
te worden. De opties die hierin worden benoemd zijn in
het CMS te beheren bij de Productsoorten, zie par. 4.4.

Afbeelding 5.6.2.1 | Nieuwe filter optie toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om de nieuwe Filter optie toe te voegen.
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5.7 | Gerelateerde product types
5.7.1 | Gerelateerde product types overzicht
Zodra u op ‘Gerelateerde product types’ klikt komt u in een overzicht waar de huidige Gerelateerde
product types te zien zijn en nieuw aangemaakt kunnen worden, zie afb. 5.7.1.1.

Afbeelding 5.7.1.1. | Overzicht “Configuratie Gerelateerde product types”

Onderstaand worden de 4 iconen uitgelegd die achter de Gerelateerde product types te zien zijn:
Met dit icoon is het mogelijk om de volgorde van de Gerelateerde product types in de lijst aan
te passen.
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte Gerelateerde product types bewerken.
Dit is een verwijdericoon wat aangeeft dat dit Gerelateerde product type niet verwijderd kan
worden.
Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele Gerelateerde product type kunt verwijderen.

5.7.2 | Gerelateerde product type toevoegen
Om een nieuw Gerelateerde product type toe te voegen, klikt
u op de button “Nieuw gerelateerd product type”.

Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 5.7.2.1.
Hier voert u de titel in zoals u het nieuwe
gerelateerde product type wilt noemen.

Afbeelding 5.7.2.1 | Nieuwe filter optie toevoegen

Klik vervolgens op “Toevoegen” om de nieuwe gerelateerde product type toe
te voegen.
Hoe u de geraleteerde product types kunt toepassen bij een product wordt uitgelegd in par. 4.5.2.2.
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6. Orderbeheer
Kies in het menu voor het onderdeel “Orderbeheer”.

Afbeelding 6.0 | Navigatie “Orderbeheer”

Met deze functie heeft u de mogelijkheid om alle bestellingen te beheren. Betalingen kunnen worden
gecontroleerd, facturen aanmaken, order picklists aanmaken en order statussen kunnen van hieruit
worden verstuurd naar de klant. In dit onderdeel vindt u ook een overzicht van alle klanten, klantgroepen
en kortingen. Met het onderdeel rapportages worden d.m.v. grafieken en tabellen inzicht gegeven in uw
bestellingen. Meer uitleg hierover vindt u in de volgende paragrafen.

6.1 | Bestellingen
Zodra u in het submenu op ‘Bestellingen’ klikt komt u in een overzicht waar alle bestellingen, die via de
webshop zijn binnen gekomen, te zien zijn, zie afb. 6.1.1.

Afbeelding 6.1.1. | Overzicht “Bestellingen”

In het overzicht in afb. 6.1.1. ziet u 7 tabbladen waaronder de bestellingen te zien zijn. Alle
binnengekomen bestellingen zijn onderverdeeld onder de tabbladen op basis van de status van die
betreffende bestelling. Wanneer de status van de bestelling veranderd, zal deze automatisch onder het
juiste tabblad geplaatst worden.
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6.1.1 | Zoekmachine bestellingen
Middels de zoekmachine kan er gezocht worden naar de gewenste order. Het zoekwoord zoekt op alle
beschikbare informatie uit een een geplaatste bestelling (NAW gegevens, productomschrijvingen,
ordernummers enzovoorts). En daarnaast is een filter mogelijk om binnen een bepaalde bestelperiode te
zoeken.

6.1.2 | Bestellingenstatus aanpassen
Voor iedere order in de lijst is een checkbox
te zien. Zodra deze aangevinkt wordt, zijn onderaan de
orderlijst een aantal opties te zien waarop geklikt kan worden.
Om alle orders in één keer te selecteren vinkt u onderaan de lijst de checkbox aan
met ‘Selecteer alles’
De opties die onderaan de orderlijst te zien zijn, worden hieronder per tabblad benoemd. Voor het gemak
staat in het kader beschreven wat er gebeurd bij het selecteren van de betreffende optie.
Onderaan het tabblad “Wacht op online betaling”:

Onderaan het tabblad “Betaling controleren”:

Onderaan het tabblad “Order picking”:

Onderaan het tabblad “Af te halen”:

Onderaan het tabblad “Afgehandeld”:

Onderaan de tabbladen “Geannuleerd” en “Alles”:
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6.1.3 | Bestellingen bewerken
In het overzicht van de bestellingen (zie afb. 6.1.1.), is achter iedere bestelling een wijzigicoon
te zien.
Als u daarop klikt krijgt u een volledig overzicht te zien van die betreffende bestelling, zie afb. 6.1.3.1.

Afbeelding 6.1.3.1. | Bestelling bewerken

Middels dit overzicht zijn er diverse zaken aan te passen.
Onder het kopje ‘Bestelling’ ziet u het
automatisch toegewezen ordernummer
en de besteldatum. Dit is niet aan te
passen.
De status kan middels het pulldown menu
gewijzigd worden. Bij het wijzigen van de
status zal de bestelling onder het juiste
tabblad geplaatst worden.
Afbeelding 6.1.3.2. | Bestelling bewerken – Bestelling gegevens
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Onder het kopje ‘Klant’ en ‘Contactgegevens’ ziet u de
ingevulde gegevens door de klant. Deze zijn hier nog naar
wens aan te passen of aan te vullen.

Afbeelding 6.1.3.2. | Bestelling bewerken
Klantgegevens

Door op het plus-coon te klikken van de kopjes
‘Factuuradres’ en ‘Afleveradres’ zijn de ingevulde
adresgegevens van de klant te zien. Wanneer het
vinkje ‘uit’ wordt gezet bij de optie: “Gelijk aan
factuuradres” verschijnen er meer invulvelden waarin
een afwijkend afleveradres, dan het ingevulde
factuuradres, ingevuld kan worden. Al deze gegevens
zijn ook op dit niveau nog naar wens aan te passen.

Afbeelding 6.1.3.3. | Bestelling bewerken – Factuur- en
afleveradres

Bij het onderdeel ‘Betalingen’ is het mogelijk om
handmatig een ontvangen betaling toe te voegen.
De betalingen die reeds geregistreerd zijn, zijn onder
dit kopje af te lezen.
Afbeelding 6.1.3.4. | Bestelling bewerken – Betalingen
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Om een betaling te registreren klikt u bij het onderdeel Betalingen in
afb. 6.1.3.4. op de button “Betaling registreren”.

Hierbij opent het scherm in afb. 6.1.3.5. Naast de
omschrijving en het bedrag, is tevens de status van de
betaling aan te passen naar: Open, Wacht op betaling,
Mislukt en Succesvol.

Afbeelding 6.1.3.5. | Bestelling bewerken – Betaling
registreren

Onder het kopje ‘Berichten sturen’ worden de
berichten weergegeven die reeds zijn verstuurd.

Afbeelding 6.1.3.6. | Bestelling bewerken – Bericht sturen

Om een bericht te versturen klikt u bij het onderdeel Bericht versturen in
afb. 6.1.3.6. op de button “Bericht verzenden”.

Hierbij opent het scherm in afb. 6.1.3.7. Hier vanuit kan er
een bericht verstuurd worden naar het opgegeven
e-mailadres van de klant. Het bericht wordt in een mail
verstuurd, de berichttekst wordt weergegeven in een mail
boven het overzicht van de order.

Afbeelding 6.1.3.7. | Bestelling bewerken – Bericht
verzenden

In het overzicht van de
bestelling in afb. 6.1.3.1.
zijn in de afb. 6.1.3.8. de
‘Productregels’ uitgelicht
van deze bestelling.

Afbeelding 6.1.3.8. | Bestelling bewerken – Preoductregels
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Door op het wijzigicoon
te klikken achter een productregel
opent zicht een scherm waarin de eigenschappen van het
betreffende product aangepast kan worden, zie afb. 6.1.3.9.

Afbeelding 6.1.3.9. | Bestelling bewerken –
Product bewerken

Door in het overzicht van afb. 6.1.3.8. op de button “Product
toevoegen” te klikken opent zich het zoekscherm in afb. 6.1.3.10.

Middels de zoekmachine bovenaan kan naar het gewenste
product gezocht worden. Zodra u deze heeft gevonden klikt u
achter het product op het goene plusicoon
om het product
toe te voegen aan de bestelling. U ziet direct een extra
toegevoegde productregel in het overzicht van afb. 6.1.3.8.

Afbeelding 6.1.3.10. | Bestelling bewerken
Product toevoegen
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Door in het overzicht van afb. 6.1.3.8. op de button
“Losse orderregel toevoegen” te klikken opent zicht het
scherm in afb. 6.1.3.11.

Hier kunt kunt een nieuwe orderregel toevoegen aan de
bestelling. De invulvelden zijn volledig blanco dus kunnen
door u zelf vrij ingevuld worden.

Afbeelding 6.1.3.11. | Bestelling bewerken – Losse
orderregel toevoegen
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6.2 | Klanten
Zodra u in het submenu op ‘Klanten’ klikt komt u in een overzicht van alle klanten die in het verleden zijn
geregistreerd of iets hebben gekocht via de webshop, zie afb. 6.2.1.

Afbeelding 6.2.1. | Orderbeheer – Klanten

Middels de zoekmachine bovenaan de pagina kunt u eenvoudig en snel de klant vinden die u zoekt. De
zoekterm die u kunt ingeven zoekt binnen de NAW gegegevens van de klant en op het debiteurnummer.

6.2.1 | Nieuwe klant toevoegen
Om een nieuwe klant toe te voegen klikt u in het overzicht in afb. 6.2.1. op de
button “Nieuwe klant”. Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 6.2.1.1.
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Afbeelding 6.2.1.1. | Orderbeheer – Klanten – Nieuwe klant toevoegen

De gegevens die ingevuld dienen te worden spreken voor zich. De velden met een rode asterisk * zijn
verplichte invulvelden.
De klant kan tevens gekoppeld worden aan één of meerdee klantgroepen. Het aanmaken van deze
klantgroepen kunt u lezen in par. 6.3.1.
Na het invullen van alle gegevens klikt u op ‘Toevoegen’ en de klant is toegevoegd
aan het overzicht in afb. 6.2.1.

Om de gegevens van een bestaande klant te wijzigen, klikt u op het wijzigicoon
klant in het klantenoverzicht in afb. 6.2.1.
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6.3 | Klantgroepen
Zodra u in het submenu op ‘Klantgroepen’ klikt komt u in een overzicht van de bestaande klantgroepen,
zie afb. 6.3.1.

Afbeelding 6.3.1. | Orderbeheer – Klantgroepen

Onderstaand worden de 3 soorten iconen uitgelegd die achter de merknamen te zien zijn:
Middels dit icoon kunt u de aangemaakte Klantgroep bewerken.

Dit is het verwijdericoon waarmee u de gehele Klantgroep kunt verwijderen.

Dit is het verwijdericoon wat aangeeft dat deze Klantgroep niet verwijderd kan worden. De
reden hiervan is dat er nog klanten gekoppeld zijn aan deze groep. Dit kunt u zien aan het
aantal wat wordt weergegeven in de middelste kolom ‘Aantal klanten’.

6.3.1 | Nieuwe klantgroep aanmaken
Om een nieuwe klantgroep aan te maken klikt u op de button “Nieuwe
klantgroep”. Vervolgens verschijnt het scherm in afb. 6.3.1.1.

Afbeelding 6.3.1.1. | Orderbeheer – Klantgroep toevoegen

Na het invullen van de titel klikt u op ‘Toevoegen’ en de nieuwe klantgroep is
aangemaakt.
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6.4 | Kortingen
Zodra u in het submenu op ‘Kortingen’ klikt komt u in een overzicht van de ingestelde kortingen, zie afb.
6.4.1.

Afbeelding 6.4.1. | Orderbeheer – Kortingen

Middels de zoekmachine bovenin het scherm kunt u eenvoudig naar een reeds aangemaakte
kortingsregel zoeken. De filters maken uw zoekactie nog specifieker.

6.4.1 | Nieuwe kortingsregel aanmaken
Om een nieuwe kortingsregel aan te maken klikt u in het overzicht in
afb. 6.4.1. op de button “Nieuwe kortingsregel”. Vervolgens verschijnt het
scherm in afb. 6.4.1.1.

Afbeelding 6.4.1.1. | Orderbeheer – Kortingsregel toevoegen
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In deze handleiding laten wij 4 invulschermen van de kortingsregels zien. Onder het kopje ‘Korting’ in afb.
6.4.1.1. kunt u een keuze maken uit 4 mogelijkheden waarop u de korting wilt baseren, zie afb. 6.4.1.2.

Afbeelding 6.4.1.2. | Orderbeheer – Kortingsregel toevoegen – Korting op

Afhankelijk van de gekozen optie zal het invulscherm voor het invoeren van de kortingsregel er anders
uitzien.
Hierna volgen de instructies voor de 4 kortingkeuzes:
A. Producten (direct verwerkt in prijs)
B. Complete bestelling
C. Verzendkosten
D. Transactiekosten

A. Producten (direct verwerkt in prijs)
Kiest u voor deze optie dan zal het invulscherm er als volgt uitzien, zie afb. 6.4.1.3.

Afbeelding 6.4.1.3. | Orderbeheer – Kortingsregel toevoegen – Korting op “Producten (direct verwerkt in prijs)”

Onder het kopje ‘Algemeen’ vult u de titel in. En bij toepassen heeft u twee keuzes: Automatisch en Na
invoeren kortingscode.
Als u kiest voor Automatisch dan veranderd het scnerm niet.
Als u kiest voor Na invoeren kortingscode dan veranderen de invulvelden wel, ga voor deze instructies
verder op pagina 76, zie afb. 6.4.1.5.
Onder het kopje ‘Geldigheid’ geeft u aan of u de kortingscode reeds wilt activeren JA of NEE. En voor
welke periode deze korting geldig is.
Onder het kopje ‘Korting’ heeft u reeds gekozen voor ‘Korting op Producten (direct verwerkt in prijs)’.
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Bij het Soort korting kunt u kiezen uit een Vast bedrag en een Percentage. Afhankelijk van uw keuze kunt
u daaronder een bedrag (incl. BTW en excl. BTW) invullen of een Percentagegetal.
Onder ‘Product criteria’ en ‘Klant criteria’ staan standaard
de vinkjes aan bij Alle producten en Alle klanten. Wanneer
deze worden uitgevinkt ziet het scherm er als volgt uit,
zie afb. 6.4.1.4.
Klikt u op de button “Product” dan komt u
in een zoekscherm waarmee u het
gewenste product kunt selecteren.
Ditzelfde geldt voor de button “Klant” waarbij u een
gewenste klant kunt selecteren waar u de betreffende
korting aan wilt toewijzen.
De overige buttons zijn te gebruiken door eerst middels het
pulldown menu de gewenste selectie te maken. Door
vervolgens op de button daarachter te klikken wordt deze
selectie toegevoegd. Meerdere opties zijn hierbij mogelijk.

Afbeelding 6.4.1.4. | Orderbeheer –
Kortingsregel toevoegen – Korting op
“Producten (direct verwerkt in prijs)”

Wanneer u onder het kopje ‘Algemeen’ heeft gekozen bij Toepassen voor Na invoeren kortingscode, ziet
het scherm er als volgt uit, zie afb. 6.4.1.5.

Afbeelding 6.4.1.5. | Orderbeheer – Kortingsregel toevoegen – Korting op “Producten (direct verwerkt in prijs)” – Na invoeren
kortingscode

U ziet dat onder het kopje ‘Korting’ bij het invulveld ‘Korting op’ de optie “Producten (direct verwerkt in
prijs)” niet meer beschikbaar is.
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B. Complete bestelling
Wanneer u kiest om een kortingsregel toe te passen op de Complete bestelling (onder het kopje
‘Korting’), komt het scherm er als volgt uit te zien, zie afb. 6.4.1.6.

Afbeelding 6.4.1.6. | Orderbeheer – Kortingsregel toevoegen – Korting op “Complete bestelling”

Ten opzichte van de toepassing van de kortingsregel direct op de prijs van de producten (A), zijn de
invulvelden bij deze optie niet veel afwijkend. Een toevoeging is het minimale bestelbedrag onder het
kopje ‘Korting’ bij de Soort kortingskeuze van een ‘Kortingspercentage’ of ‘Kortingsbedrag’.
Daarnaast kunt u enkel een Klant criteria toepassen en vanzelfsprekend geen Product criteria.
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C. Verzendkosten
Wanneer u kiest om een kortingsregel toe te passen op de Verzendkosten (onder het kopje ‘Korting’),
komt het scherm er als volgt uit te zien, zie afb. 6.4.1.7.

Afbeelding 6.4.1.7. | Orderbeheer – Kortingsregel toevoegen – Korting op “Verzendkosten”

Ten opzichte van de toepassing van de kortingsregel direct op de prijs van de producten (A), zijn de
invulvelden bij deze optie niet veel afwijkend. Een toevoeging is het minimale bestelbedrag onder het
kopje ‘Korting’ bij de Soort kortingskeuze van een ‘Kortingspercentage’ of ‘Kortingsbedrag’.
Tevens kunt u naast de Klant criteria ook een
criteria toepassen op de ingestelde
Verzendmethoden, zie afb. 6.4.1.8.

Afbeelding 6.4.1.8. | Orderbeheer – Kortingsregel toevoegen
Verzendkosten – Criteria
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D. Transactiekosten
Wanneer u kiest om een kortingsregel toe te passen op de Transactiekosten (onder het kopje ‘Korting’),
komt het scherm er als volgt uit te zien, zie afb. 6.4.1.9.

Afbeelding 6.4.1.9. | Orderbeheer – Kortingsregel toevoegen – Korting op Transactiekosten

Ten opzichte van de toepassing van de kortingsregel direct op de prijs van de producten (A), zijn de
invulvelden bij deze optie niet veel afwijkend. Een toevoeging is het minimale bestelbedrag onder het
kopje ‘Korting’ bij de Soort kortingskeuze van een ‘Kortingspercentage’ of ‘Kortingsbedrag’.
Tevens kunt u naast de Klant criteria ook een criteria
toepassen op de ingestelde Betaalmethoden, zie
afb. 6.4.1.10.

Afbeelding 6.4.1.10. | Orderbeheer – Kortingsregel
toevoegen – Transactiekosten – Criteria
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6.4.2 | Kortingsregel wijzigen of verwijderen
Indien u een bestaande kortingsregel wilt wijzigen klikt u in het overzicht van alle kortingsregels (zie afb.
6.4.1.) achter de kortingsregel op het wijzigicoon . Hierna verschijnt het scherm dat is te zien en
uitgelegd in par. 6.4.1.
Wanneer u een bestaande kortingsregel wilt verwijderen klikt u het overzicht van alle kortingsregels (zie
afb. 6.4.1.) achter de kortingsregel op het verwijdericoon .
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6.5 | Rapportage
Zodra u in het submenu op ‘Rapportage’ klikt komt u in een overzicht van grafieken en tabellen waar u
heel overzichtelijk inzicht krijgt in de omzet van uw webshop, zie afb. 6.5.1.

Afbeelding 6.5.1. | Orderbeheer – Rapportage

Links in het overzicht ziet u selectievakjes waarmee u de gewenste filtering kunt maken zodat vervolgens
de grafiek aan de rechterkant het juiste beeld laat zien.
Boven de grafiek ziet u nog naast de tabblad ‘Grafiek’ ook een
tabblad ‘Tabel’. U kunt hier tussen switchen en de gefilterde
resultaten ook in tabelvorm laten weergeven.
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7. Configuratie 2
Kies in het menu voor het onderdeel “Configuratie”.

Afbeelding 7.0 | Navigatie “Configuratie 2”

Met deze functie heeft u de mogelijkheid om algemene webshopinstellingen zoals NAW gegevens,
Valuta, BTW, SKU-nummering, Standaard mailteksten enzovoorts in te stellen. De instellingen kunnen
ten alle tijden aangepast worden, maar over het algemeen worden deze voorafgaand het gebruik van de
webshop eenmalig ingesteld en daarna nauwelijks meer aangepast. Meer uitleg hierover vindt u in de
volgende paragrafen.

7.1 | Instellingen
Wanneer u op het tabblad Instellingen klikt komt u op de overzichtspagina van waaruit de instellingen te
beheren zijn. Voor het gemak hebben wij in deze handleiding de pagina in drie onderdelen verdeelt:
 NAW gegevens
– zie par. 7.1.1.
 Webshop instellingen – Algemeen
– zie par. 7.1.2.
 Webshop – USP
– zie par. 7.1.3.
 Webshop instellingen – Teksten
– zie par. 7.1.4.
 Kiyoh instellingen
– zie par. 7.1.5.

7.1.1 | NAW gegevens
De configuratievelden voor de NAW gegevens ziet er als volgt uit, zie afb. 7.1.1.1.

Afbeelding 7.1.1.1 | Configuratie 2 – NAW gegevens

Wanneer u op de button “Bewerken” klikt komt u in het volgende scherm terecht,
zie afb. 7.1.1.2.
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Afbeelding 7.1.1.2 | Configuratie 2 – NAW gegevens - Bewerken

In dit scherm kunt u de gegevens naar wens aanpassen. U klikt op de button
“Opslaan” om de wijzigingen direct door te voeren.
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7.1.2 | Webshop Instellingen - Algemeen
De configuratievelden voor de Algemene webshop instellingen ziet er als volgt uit, zie afb. 7.1.2.1.

Afbeelding 7.1.2.1 | Configuratie 2 – Webshop instellingen – Algemeen

Wanneer u op de button “Bewerken” klikt komt u in het volgende scherm terecht,
zie afb. 7.1.2.2.
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Afbeelding 7.1.2.2 | Configuratie 2 – Webshop instellingen – Algemeen - Bewerken

In dit scherm kunt u de gegevens naar wens aanpassen. U klikt op de button
“Opslaan” om de wijzigingen direct door te voeren.
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7.1.3 | Webshop – USP
De configuratievelden voor de Webshop instellingen m.b.t. USP’s ziet er als volgt uit, zie afb. 7.1.3.1.

Afbeelding 7.1.3.1 | Configuratie 2 – Webshop instellingen – USP

Wanneer u op de button “Bewerken” klikt komt u in het volgende scherm terecht,
zie afb. 7.1.3.2.
In dit scherm kunt u de USP naar wens aanpassen. U klikt op
de button “Opslaan” om de wijzigingen direct door te voeren.

Afbeelding 7.1.3.2 | Configuratie 2 – Webshop instellingen – USP bewerken

Aan de voorkant van de
website komen de USP’s er
op de volgende manier uit te
zien, zie afb. 7.1.3.3.

Afbeelding 7.1.3.3 | Configuratie 2 – Webshop instellingen – USP Voorkant website
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7.1.4 | Webshop Instellingen - Teksten
De configuratievelden voor de Webshop instellingen m.b.t. de teksten ziet er als volgt uit, zie afb. 7.1.4.1.

Afbeelding 7.1.4.1 | Configuratie 2 – Webshop instellingen – Teksten

Wanneer u op de button “Bewerken” klikt komt u in het volgende scherm terecht,
zie afb. 7.1.4.2.
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In dit scherm kunt u de gegevens
naar wens aanpassen. U klikt op
de button “Opslaan” om de
wijzigingen direct door te voeren.

Afbeelding 7.1.4.2 | Configuratie 2 – Webshop instellingen – Teksten – Bewerken
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7.1.5 | Kiyoh instellingen
Binnen het CMS is reeds een koppeling gemaakt met KiyOh. Dit is een klantenbeoordeling programma
die ingezet kan worden voor het beoordelen van uw webshop. In het onderstaande scherm zijn de
instellingen zichtbaar.

Afbeelding 7.1.5.1 | Configuratie 2 – Kiyoh instellingen

Wanneer u op de button “Bewerken” klikt komt u in het volgende scherm terecht,
zie afb. 7.1.5.2.

Afbeelding 7.1.5.2 | Configuratie 2 – Kiyoh instellingen – Bewerken

In dit scherm kunt u de instellingen naar wens aanpassen. U klikt op de button
“Opslaan” om de wijzigingen direct door te voeren.
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