COMPAD WEBSHOP – ATTRIBUTEN

In de webshop kan gewerkt worden met attributen.
Allereerst, wat zijn attributen? Attributen zijn eigenschappen van een producten, zoals kleur, gesneden,
afgebakken, smaak, soort etc.
Deze attributen kunnen als extra vraag toegevoegd worden aan een product. Zo een vraag kan
bijvoorbeeld zijn: Brood sneden, keuze: ja/nee. Smaak, Keuze: aardbeien, framboos, kersen.
Maar ook de keuze tekst op taart en foto op taart vallen onder attributen.
Hoe u deze attributen moet aanmaken wordt uitgelegd in dit document.

Attributen aanmaken
Voordat we attributen kunnen gaan toevoegen aan een producten moeten deze worden aangemaakt in de
webshop.
Dit kan op twee manieren. Doorsturen vanuit Compad Bakkerij, zie hiervoor handleiding: Webshopartikel.
Een andere manier is het aanmaken van attributen in de webshop zelf.
Dit kunt u doen bij:
-

Catalogus – Attributen – Product attributen

-

Nieuw Toevoegen
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In het eerste veld info geeft u de naam van het attribute in (bijvoorbeeld Gesneden/Ongesneden)
Vervolgens klikt u op “opslaan en bewerken”
Vervolgens klikt u op het derde tabblad “vooraf gedefinieerde waarden”
Klik op “nieuw” om de eerste optie in te geven bijvoorbeeld “Gesneden”. Bij prijs aanpassing kunt u
aangeven wat de prijs wordt die er gerekend wordt voor deze optie. Geeft u bijvoorbeeld 1 in dan zal er
voor gesneden € 1,- extra in rekening gebracht worden bovenop de prijs van het product. Voorbeeld brood
kost € 3,00. Men kiest voor gesneden, dan zal de prijs automatisch veranderen naar € 4,00.
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Deze attributen kunt u aanmaken smaak, vulling, taartrand, afgebakken etc.
Attributen bestaande uit twee delen
Sommige attributen bestaan uit twee delen (twee attributen) zoals bijvoorbeeld tekst op taart en foto op
taart.
Waarom twee delen? Het eerste deel is de keuze: Wilt u tekst op taart? Optie: Ja/nee. En het twee deel is
het attribuut: Uw tekst. Deze horen bij elkaar. Later in deze handleiding leggen we uit waarom.
Wilt u een foto op de taart dan maakt u ook twee attributen: Wilt u een foto op de taart? Opties: ja/nee.
En de optie: uw foto
Attributen vastleggen bij het product
Wanneer u attributen wilt koppelen aan een product gaat u naar catalogus – producten en opent u het
product. U klikt vervolgens op het bovenin op het vierde tabblad “productattributen”
U klikt u de blauwe knop “voeg een nieuw attribuut toe”
In dit scherm selecteert u bij “attribute” het attribuut wat u wat u wilt toevoegen. Eventueel kunt u bij
Tekst prompt een andere tekst opgeven, als u wilt dat er een andere tekst in de webshop getoond wordt.
Vervolgens kunt u bij “is verplicht” aangeven of het verplicht is dat klanten een keuze maken.
Vervolgens kunt u bij “controle type” aangeven hoe de atribuut weergegeven moet worden, dit kan
middels een uitklapscherm, keuzerondje lijst (dan zijn er meerdere opties mogelijk op te kiezen) of selectie
vakje (keuze A OF B).
Weergave volgorde is van belang als u meerdere attributen heeft. U kunt hiermee aangeven als hoeveelste
optie dit attribuut getoond moet worden.
Klik op “opslaan en bewerken”
Bij het tweede tabblad “waarden” ziet u de kosten die in rekening worden gebracht. Deze kunt u hier ook
aanpassen of toevoegen.
Klik op “opslaan” wanneer u klaar bent met instellen.
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Zo legt u alle attributen vast die u bij dit product wilt hebben.
Attributen bij product vastleggen die uit twee delen bestaan
Opties als “tekst op taart” of “foto op taart” bestaan uit twee attributen: De keuze en de tekst of foto zelf.
Het vastleggen van deze attributen werkt als volgt:
Bij het product gaat u naar Product attributen (derde tabblad)
U klikt u de blauwe knop “voeg een nieuw attribuut toe”
U kiest bij “attribute” voor de optie: “Wilt u tekst op taart”
Bij “controle type” kiest u voor selectievlakje. Men kan dan kiezen tussen ja/nee (dit hebben we namelijk
eerder al vastgelegd bij de attributen zelf)
Klik op “opslaan”
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Nu gaan we het volgende attribuut vastleggen, het invoerveld, dit doen we als volgt:
U klikt u de blauwe knop “voeg een nieuw attribuut toe”
U kiest bij attribute voor de optie “Uw tekst”
Bij controle type kiest u voor: “invoerveld tekstvak” Dit hoedt in dan men tekst kan invoeren.
Eventueel kunt u ervoor kiezen een minimaal en maximale lengte in te geven voor de in te voeren tekst.
Klik op “opslaan en bewerken”
Klik op het tweede tabblad “conditie”
Nu gaan we dit tekstvlak koppelen aan de tekst. Dit doen we omdat we willen het tekstvlak alleen
tevoorschijn komt wanneer de klant op “ja” heeft geklikt.
U klikt daarom bij Attribuut op: “Wilt u tekst op taart” en vinkt “ ja” aan
Klik op “opslaan”
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Bij foto op taart is voert u dezelfde handleidingen uit als bij tekst op taart alleen kiest u bij “attribute” voor
“Wilt u een foto op de taart”
En wanneer u het tweede attribute toevoegt kiest u bij contole type” voor: bestand uploaden hiermee kan
de kant een foto uploaden en toevoegen.
Tevens kunt u bij maximale bestandsgrootte ingeven van hoe groot het up te loaden bestand mag zijn.

Klik op “opslaan en doorgaan met bewerken”
U klikt bij Attribuut op: “Wilt u foto op taart” en vinkt “ ja” aan
Op deze manier komt alleen de knop “bestand uploaden” tevoorschijn wanneer men gekozen heeft voor
Wilt u foto op taart “ja”
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Wanneer u alle attributen heeft toegevoegd kunnen uw attributen er aan de achterkant van de webshop
zo uitzien:
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