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1.

Noteer achter elk begrip de juiste letter:
- Footer
…….
- Header
…….
- Logo
…….
- Menu
…….
- Productlijst
…….
- Sitemap
…….
- Tabbladen
…….
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Pagina’s webshop inrichten

Vanaf pagina 152

2. Waar of niet waar:
-

Paragraaf 6.3
Pagina 161 en 162

Je kiest eerst voor de layout en daarna voor een skin
Je achtergrondplaatje kun je aanpassen bij de skin
Als je een pagina maakt wordt er automatisch een tabblad aangemaakt
Als je een pagina verwijdert gaat automatisch het tabblad weg
De header en de footer zijn standaard en kun je niet aanpassen

Productpagina’s inrichten
3. Waar of niet waar:
- De naam van het artikel komt in de
eerste kolom van je spreadsheet
- Iedere kolom heeft een kolomkop
- Iedere kolom heeft een unieke naam
- Kolommen mogen volledig leeg zijn
- Rijen mogen volledig leeg zijn
- Een cel mag volledig leeg zijn
- Tabbladen kun je zelf maken en aanpassen

Pagina 165

4. Gebruik je in onderstaande gevallen “de wizard”: ja of nee
- Als
- Als
- Als
- Als

Pagina 167 en 168
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je een nieuwe productlijst upload
je een kolom toevoegt in je productlijst en deze upload
je een product toevoegt in je productlijst en deze wil upload
je een aantal wijzigt in je productlijst en deze upload

5. Noteer in je eigen woorden het verschil tussen een productvariant en
bijbehorende producten

Bestelproces
6. Zoek op internet de werking op van iDEAL
7. Welke betaalmethode is wettelijk verplicht voor webshops om aan te
bieden:
a. iDEAL
b. PayPal
c. Creditcard
d. Vooraf betalen
e. Achteraf betalen
f. Onder rembours
g. Acceptgiro
h. Automatische incasso

