Quick reference card
Dit document is om snel even op te zoeken hoe het systeem van Myshop werkt. Tip om de cursussen
eerst volledig te doorlopen: daar staat stap voor stap uitleg over het systeem. Tevens worden daar
varianten besproken.
Eerst even snel wat begrippen:

Algemeen
Wat

Hoe

Skin Kiezen

Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik “Homepagina”
Klik op “Design (skin)”
Pas het design aan of de kleur van je design

Logo plaatsen

Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik “Homepagina”
Klik op “Header”
Klik op “Logo en favicon”
Klik op het potloodje en voeg juiste bestand toe

Favicon plaatsen

Pagina
toevoegen

Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik “Homepagina”
Klik op “Header”
Klik op “Logo en favicon”
Maak een favicon met de favicon generator
Upload de favicon via “Afbeelding- en bestandsbeheer”
Klik op het potloodje en voeg juiste bestand toe
Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik in het midden op “Nieuwe pagina” of op het plusje

Pagina
verwijderen

Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik op de prullenbak achter de juiste pagina

Paginatitel
aanpassen

Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik op de juiste pagina
Klik op “Zoekmachines (SEO)
Verander de naam in het vak “Paginatitel en meta tags”

Paginanaam
aanpassen

Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik op de juiste pagina
Klik op “Algemeen”

Menubalk
aanpassen

Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik “Homepagina”
Klik op “Header”
Klik op “Tabbladen”

Verwijzingen
maken in de
Header

Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik “Homepagina”
Klik op “Header”
Klik op “verwijzingen”
Koppel de juiste pagina aan de verwijzing
Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik “Homepagina”
Klik op “Footer”
Klik op “verwijzingen”
Koppel de juiste pagina aan de verwijzing

Verwijzingen
maken in de
Footer (deurmat)

Opmerkingen
Hiermee moet je beginnen!
Als je de skin later aanpast kan
alles scheef gaan staan doordat
de formaten niet meer kloppen.
Als je alleen de kleur van je
design aanpast kan dat natuurlijk
altijd zonder problemen.
Vooraf moet het bestand
geüpload zijn via “Afbeelding- en
bestandsbeheer”
Het mooiste is om een
transparant logo te gebruiken
(PNG)
Favicon is het kleine plaatje
bovenin de adresbalk
Kies een deel van je logo voor het
beste resultaat (bv eerste letter
of een afbeelding)
Standaard wordt een tab voor de
menubalk aangemaakt. Wil je dat
niet: vinkje uitzetten.
De verwijzing in de menubalk
naar deze pagina gaat niet
automatisch weg.
(deze haal je weg bij
homepagina/ Header/ Tabbladen)
(Titel: bovenin de paginatabs!)
Je moet elke pagina een eigen
naam geven. Logisch, dat is voor
de klant een manier om te zien
waar hij is.
De verwijzing in de menubalk
naar deze pagina gaat niet
automatisch weg.
(deze haal je weg bij
homepagina/ Header/ Tabbladen)
Standaard komt elke pagina in de
menubalk. Als je een pagina
verwijderd of je hebt een
typefout gemaakt kun je het op
deze manier oplossen
Hier plaats je niet
productgerelateerde pagina’s
zoals contact en over ons.
Hier plaats je alle pagina’s die je
hebt.
Zo kan de klant alles vinden
indien nodig.

Inhoud - Banners
Wat

Hoe

Opmerkingen

1 Banner plaatsen

Ga naar de juiste pagina (meestal Home)
Klik op het tabblad “Content”
Sleep “Afbeelding” naar het midden van je scherm
Klik op “Afbeelding toevoegen” of het potloodje
Kies de juiste afbeelding (banner)
Zet Gebruik een verwijzing (URL) achter de afbeelding op “Ja”
Kopieer de juiste URL als verwijzing.
Ga naar de juiste pagina (meestal Home)
Klik op het tabblad “Navigatie”
Sleep “Link grid” naar het midden van je scherm
In het eerste tabblad:
Kies juiste indeling - hoeveel afbeeldingen naast elkaar
In het tweede tabblad:
Klik op “Afbeelding toevoegen” of het potloodje
Kies de juiste afbeelding (banner)
Zet Gebruik een verwijzing (URL) achter de afbeelding op “Ja”
Kopieer de juiste URL als verwijzing.
Klik op nieuw item of het plusje en herhaal de stappen
Ga naar de juiste pagina (meestal Home)
Klik op het tabblad “Content”
Sleep “Tekst” naar het midden van je scherm
Typ je tekst en pas deze aan in de teksteditor

Vooraf moet de banner geüpload
zijn via “Afbeelding- en
bestandsbeheer”

Meerdere
banners naast
elkaar plaatsen

Tekst invoegen

Andere opties
(meest gebruikte)

Het is handig vooraf de pagina op
te roepen en de URL al te
kopiëren.
Zorg dat he foto’s exact hetzelfde
formaat hebben voor het mooiste
resultaat.
Dit kun je doen in een
tekenprogramma

Je kun t tekst linken aan een
pagina door de tekst te
selecteren en op de knop “Link
invoegen/wijzigen” te klikken
(ketting)

Tabblad content
- Afbeeldingslider: diavoorstelling op je side. Kun je ook linken aan pagina’s of producten
- Link naar de winkelwagen
- Lees meer: als je grote lappen tekst hebt, kun je het begin tonen. De rest komt
tevoorschijn als de klant erop klikt
Tabblad navigatie
- Tekstgrid: om tekst netjes verdeeld op de pagina onder banners te krijgen
- ProductMenu: gebruik je op de productpagina

Productpagina’s
Wat

Hoe

Velden

Je maakt in Excel een productlijst.
Welke velden moeten erin staan:
- artikelnummer, naam, prijs, aantal (voorraad), foto
Welke zijn aan te raden (indien van toepassing)
- omschrijving (kort), productomschrijving (lang),
wasvoorschriften, sale, doelgroep, kleur, merk, maat,
afmeting, inhoud, enz.
Het is het beste dat productfoto’s in je eigen systeem staan en
dat je de verwijzing naar de foto daarna in je Excelbestand zet
1. Zoek of maak een productfoto
2. Klik op “afbeeldingen en bestandsbeheer”
Klik op het tabblad “Upload”
Klik op “Selecteer” bij Productafbeeldingen
Upload het juiste bestand
3. Klik op het tabblad “Productafbeeldingen”
Klik op voorvertoning bij de juiste foto
Kopieer onderaan de URL van de foto
(er over heel slepen en dan Ctrl+C)
4. Ga naar je Excelbestand
Ga naar het juiste veld en dan Ctrl+V
1. “Dit bestand bevat geen kolommen, of ontbrekende
kolomnamen. Controleer a.u.b. of iedere kolom met
gegevens ook een kolomnaam op de eerste regel bevat.”

Productfoto’s

Veel
voorkomende
Foutmeldingen

2. “De kolomnamen zijn niet uniek.”
3. Hij blijft aan het einde bezig met laden
Invoegen
bestaande
productlijst

10 Stappen
Nieuwe
Productlijst

1. Pagina maken
Ga in het menu naar “Pagina selecteren”
Klik in het midden op “Nieuwe pagina” of het plusje
2. Productlijst erin slepen
Ga naar het tabblad “Producten”
Sleep de productlijst naar het midden
Klik op het potloodje
1e tabblad: selecteer de juiste productlijst
2e tabblad: Maak eventueel een selectie (bv. laat
alleen van het veld “Merk” de inhoud “Puma” zien)
1. - Klik op productlijst selecteren
- Klik daarna op productlijstwizard (vernieuwen of nieuwe
productlijst)
- Klik op het wolkje om een bestand te kunnen selecteren
- Zoek het juiste Excelbestand of CSV-bestand
- Klik op importeer nieuwe gegevens (bij de eerste keer) of
klik op bestaande productlijst verversen (als je je
Excelbestand hebt aangepast met nieuwe gegevens
2. Controleer de volgende kolommen:
Artikelnummer, prijs en voorraad: moet numeriek (cijfers) zijn.
Foto:
moet afbeelding (URL) zijn
3.

Productnummer: Artikelnummer
Prijs: Prijs
Valuta: Euro (behalve als je je richt buiten de Eu)
Btw: ligt aan je product

Opmerkingen
Op webshopheld.nl staat een
productlijst die je als basis kunt
nemen. Voeg rijen toe en/of
verwijder volledige kolommen.
Pas daarna de inhoud aan
Een afbeelding mag max 319 kB
groot zijn.
Het is het mooiste als alle
productafbeeldingen exact
dezelfde afmetingen hebben.
Dat merk je pas in je shop.

- Er is een lege kolom in je Excel
bestand.
Haal deze kolom in zijn geheel
weg.
- Er zijn 2 kolommen met exact
dezelfde naam
- Sla je bestand op als CSVbestand en probeer het opnieuw

Als je voor het eerst gegevens
importeert doorloop je 10
stappen.
Ververs je gegevens en je hebt
geen kolommen bijgevoegd of
weggedaan en geen kolomtitels
aangepast ben je direct klaar
Prijs: zet niet een euroteken in
het veld, dat doet het systeem
voor je. Dus alleen de cijfers en
eventueel een komma.
* Normaal zet je
voorraadcontrole natuurlijk aan.
Zo kun je geen producten
verkopen die op zijn.

Voorraadbeheer: Ja (binnen het systeem)
Voorraad: selecteer je voorraadveld
Voorraadcontrole: Nee *

Nu is het advies om deze niet aan
te zetten: zo blijven de producten
altijd zichtbaar voor je docent

4.

Menu actief: Ja
Kies alvast de kolommen waar je je klant op wilt laten filteren

Hier zet je hem aan of uit.
Maar het menu moet je nog
invoegen op je pagina

5.
6.
7.
8.

Verder
Verder
Verder
Verder

9.
10.
Instellen beeld
Nieuwe
productlijst

Verder
Verder
Productlijst selecteren
Selecteer de juiste productlijst
Klik links in het menu op “Presentatie”
Instellen productoverzicht:
Klik links op productoverzicht
1e tabblad: zorg dat bij productafbeelding je foto komt te
staan. De rest is smaak. Bij Producttitel kies je bv voor merk
2e tabblad: Kies hier maximaal 3 opties waaronder prijs.
Foto zet je hier uit! Wat in het eerste tabblad aan staat zet je
hier ook uit.
Instellen meerinfo product
1e tabblad: zorg dat bij productafbeelding je foto komt te
staan. De rest is smaak. Bij Producttitel kies je bv voor merk
2e tabblad: Hier mag alles aan staan, behalve de foto!
Info die je niet wilt tonen zet je hier uit (bv. Inkoopprijs als je
die in je database hebt staan)

Stel je later in (zie onder)
Stel je later in (zie onder)
Hiervoor kies je als je varianten
hebt: bv. zelfde sokken, andere
maat
(niet zelfde sok, andere kleur à
kleur moet je zien)
Zie uitleg op webshopheld.nl

Éénmalig per database stel je in
wat je wilt laten zien

