COMPAD WEBSHOP – POP UP

Deze handleiding geeft een uitleg over het werken met de pop up plugin in de Compad webshop
Met deze plug in kan makkelijk een extra boodschap of reclame gegeven worden aan de klant. Dit op
verschillende pagina’s en gekoppeld worden aan een bepaalde periode.

Compad Webshop – Pop up
Het toevoegen van de Pop up gebeurt bij:
- FoxNetSoft
- Popup Manager
- List
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Pop up aanmaken
Als eerste wordt de pop up aangemaakt
Dit gebeurt door op de blauwe knop “Nieuwe toevoegen” te klikken.

U verschijnt dan direct in het scherm waar u de pop up gaat aanmaken en waar u alle eigenschappen aan
deze pop up gaat koppelen.

Main
-

Als eerste zet u het vinkje bij published op aan. Dit betekent dat de pop up zichtbaar is.

-

Vervolgens heeft u bij Name de naam in die u aan de pop up wilt geven.

-

Type kunt u aangeven op welke pagina de pop up moet komen.

Pop up opmaken
Vervolgens gaat u de pop up opmaken.
In het venster body kunt u het gehele vlak van de pop up naar wens vullen. Naast tekst die kunt u met het
laatste symbool ook een afbeelding toevoegen aan de pop up. Met invoegen- video is het zelfs mogelijk om
een video toe te voegen.
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Wanneer u de pop up heeft opgemaakt kunt u nog een aantal eigenschappen aan deze pop up meegeven.
-

Bij Browser mode kunt u aangeven of u deze Pop up alleen wilt tonen op de desktop of op mobiel
of op beide.

-

Bij Start en eind datum kunt u ingeven van wanneer tot wanneer de pop up getoond moet worden.
Geeft u niks in dan zal de pop up getoond blijven tot u heet vinkje bij published uit zet.

-

Auto Close after xxx second(s): hier kun je aangeven na hoeveel seconde de pop up moet sluiten.

-

Show popup window only one time: Wanneer deze functie aan staat zal de pop up maar 1 x
getoond worden, dus niet wanneer de bezoeker nogmaals op de pagina komt.

-

Width en Height geven de grootte van de pop up aan

Klik op opslaan om de instellingen te bewaren.
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