COMPAD WEBSHOP – PRODUCT RIBBONS

Deze handleiding geeft een uitleg over het werken met Product Ribbons.
Product Ribbons kunnen gebruikt worden als sticker/banner bij een product. Dit is ideaal om aan te geven
dat een product in de aanbieding is of om aan te geven dat een product glutenvrij of suikervrij of wanneer
een product in de prijzen gevallen is.
In deze handleiding leggen wij u uit hoe u zelf deze ribbons kunt maken en deze zelf kunt toevoegen aan
een categorie of een product.

Compad Webshop – Product Ribbons
Het toevoegen van Product Ribbons gebeurt bij:
- Nop-Templates
- Plugins
- Product Ribbons
Deze rubriek bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Instellingen – hiermee schakelt u de ProductRibbons aan of uit

-

Product Ribbons – Hier stelt u de Product Ribbons in

-

Ribbon afbeeldingen – Hier voegt u uw eigen afbeeldingen toe
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Ribbon afbeeldingen
Als eerste gaan we de afbeeldingen maken die gebruikt gaan worden. Dit kunnen plaatjes zijn van
aanbiedingen, banners, vaantjes ed. Hierbij een aantal voorbeelden:

Zelf Product Ribbons maken
Als eerste gaat u deze afbeeldingen aanmaken. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een
tekenprogramma als Adobe Photoshop of Paint.
Hierbij een kleine uitleg over het maken van een banner in Paint:
-

U opent Paint

-

U gaat naar File – New om een nieuw document te maken

-

U gaat naar Home – Resize (formaat wijzigen)

-

U klikt hier op “Pixels” en schakelt “Main aspect ratio” (verhoudingen behouden) “uit”

-

Vervolgens geeft u bij horizontaal en verticaal het formaat van de afbeelding in. De afbeelding mag
niet te groot zijn, dus dit formaat moet rond de 200 pixels horizontaal zijn, of kleiner wanneer u een
vierkante of ronde afbeelding maakt (gebruik dan de helft, of kleiner).

-

Klik op OK
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-

Vervolgens geeft u dit vlak een kleur

-

En zet u een tekst in dit vlak

-

Bij File – Save as (bewaar als) bewaard u dit document

Vervolgens moet er nog een kleinere variatie van deze afbeelding gemaakt worden.
Nadat u dit document bewaard heeft (File – save as) gaat u weer naar Home – Resize (formaat wijzigen)

-

-

U wederom “Pixels” aan

-

Deze keer zorgt u deze het vinkje bij “Maintain aspect ratio” (verhoudingen behouden) wel
aangevinkt is, u wilt namelijk dat deze afbeelding verkleind gaat worden maar wel zijn
verhoudingen bewaard.

-

Vervolgens geeft u bij horizontaal: 120 in (ongeveer). Dit kan ook kleiner zijn wanneer u een
vierkante afbeelding maakt (gebruik dan de helft of kleiner).

-

Klik op OK

Bij File – Save as (bewaar als) bewaard u dit document (Pas op wanneer u File -save doet overschrijft u
de afbeelding en bent u uw eerste afbeelding kwijt, het is dus belangrijk dat u File - save as gebruikt)
U geeft nu dezelfde naam aan dit document maar met als extra _klein erachter.
U heeft nu twee documenten document.png en document_klein.png

Deze twee documenten (afbeeldingen) gaat u gebruiken voor uw product ribbons.
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Product Ribbon afbeeldingen toevoegen aan uw webshop
Ga naar:
- Nop-Templates
- Plugins
- Product Ribbons
- Ribbon Afbeeldingen
1 - Klik op de groene knop ”upload een bestand”. Selecteer vervolgens de afbeelding van uw banner of
vaantje welke u net gemaakt heeft in paint. U kunt uiteraard ook een bestaande afbeelding uploaden,
zorg dat deze afbeelding niet te groot is. Ongeveer 200 pixels x 103 pixels en een resolutie van 72dpi of
96 pdi. En een kleurmodus RGB heeft (voor internetweergave).
2 - Wanneer u de afbeelding geupload heeft klikt u op de blauwe knop eronder “Foto toevoegen”. De
afbeelding wordt nu toegevoegd bij uw bestanden (onderin)
3- Vervolgens gaat u nog een bestand uploaden. Ditmaal de kleinere versie van het eerste bestand. U
doet dit op dezelfde manier. Alleen upload u nu het bestand met _klein erachter. Upload u een
bestaande afbeelding zorg dan dat dit een kleinere versie is van het eerste bestand (ong. 100 pixels)

Er staan nu twee bestanden klaar. Een groot bestand welke getoond zal worden op de productpagina (op
de grote foto) en een klein bestand welke getoond zal worden op de catalogus pagina (kleine foto)

pag. 4

COMPAD WEBSHOP – PRODUCT RIBBONS
Products Ribbons koppelen aan uw producten
Nu gaan we de afbeeldingen koppelen aan de categorie of producten. Dit doen we bij:
- Nop-Templates
- Plugins
- Product Ribbons
- Product Ribbons
Klik op de blauwe knop “Add Product Ribbon” om een nieuwe Ribbon te maken
-

Geef deze Ribbon een naam, bijvoorbeeld Aanbieding

-

Klik vervolgens op “Opslaan en doorgaan met bewerken”
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-

In dit venster kan de eerste afbeelding toegevoegd worden (de kleine afbeelding) en de positie van
de afbeelding, links-boven rechts-onder etc.

-

Met “selecteer afbeelding” kan de (kleine) afbeelding opgehaald worden.

-

Klik na het ophalen van de afbeelding op “opslaan en doorgaan met bewerken”

-

In dit venster kan de tweede afbeelding toegevoegd worden (de grote afbeelding) en de positie van
deze afbeelding worden bepaalt, links-boven rechts-onder etc.

-

Met “selecteer afbeelding” kan de (grote) afbeelding opgehaald worden.

-

Klik na het ophalen van de afbeelding op “opslaan en doorgaan met bewerken”
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In het venster “conditions” wordt er bepaalt aan welke categorie of categorieën de Ribbons verbonden
moeten worden.
-

Als eerste zetten we Defailt State op “Fail” tenzij we de Ribbon op ieder product willen hebben.

-

Daarna geven we bij “Add Condition Groups” – “ + Add new receord” de categorie aan waar de
Ribbon aan gekoppeld moet worden. Willen we bijvoorbeeld dat de Ribbon op alle producten
getoond wordt uit de categorie Aanbiedingen dan selecteren we de groep “Aanbiedingen”

Wanneer we de Ribbon aan nog een andere categorie gekoppeld willen klikken we opnieuw op “Add
Condition Group” En selecteren een nieuwe categorie met “+ Add new record”
Wanneer u klaar bent klikt op “opslaan en doorgaan met bewerken”
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Naast een categorie kan er ook nog een ribbon toegevoegd worden aan een los product. Bijvoorbeeld: U
wilt naast de ribbons toevoegen aan de categorie Aanbiedingen deze ook toevoegen aan een product
welke niet in de categorie aanbiedingen staat.
In dit laatste venster kunt u de losse producten toevoegen.
-

Klik op “Add a new product”

-

Selecteer een product waaraan u de ribbon wilt toevoegen

-

Sluit af met “Opslaan”

Resultaat:
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