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COMPAD WEBSHOP –PRODUCTPAGINA 4.3 

Productpagina 

De webshop van Compad Studio 4.3 is voorzien van een vernieuwde productpagina.  

 

1. Productnaam 
2. Korte omschrijving 
3. Ingrediënt declaratie, komt vanuit Compad Bakkerij 
4. SKU code is de artikelcode in Compad Bakkerij 
5. Categorieen, in welke categorie dit product is ingedeelt. 
6. Gepubliceerd, of het product zichtbaar in de webshop. 
7. Tags 
8. Product type, simple als het een op zichzelf staand product is. Gegroepeerd als het om een product 

gaat waar meerdere producten onder vallen. Bijv. volkoren brood. Hieronder vallen heel en half. 
9. Individueel zichtbaar. Altijd aan, behalve bij simple products die onder een gegroepeerd product 

vallen. Dan uitzetten. 
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10 klantbeoordeling. Wanneer je dit niet wilt, uitzetten 
11 Datum beschikbaarheid. Wanneer ingevuld zal het product alleen zichtbaar zijn tussen de 

aangegeven datum. 
12 Markeren als nieuw. Zal het product te zien zijn in de rubriek “nieuwe producten” 
13 Prijs. Prijs product. Oude prijs, kan gebruikt worden voor een aanbieding. Bij oude prijs kan de 

normale prijs ingevuld worden en bij prijs de aanbiedingsprijs. In de webshop zal de normale prijs 
doorgestreept worden en de aanbiedingsprijs getoond worden. 

14 BTW, deze is laag 
15 De staffelkorting. 
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16 Kan verzonden worden, deze moet aan staan. 

17 Minimum in winkelwagen. Deze optie is belangrijk bijvoorbeeld met staffelkorting. Men moet 
minimaal 5 producten afnemen voor de korting 

 

 

18 foto uploaden, hiermee kunt u de foto uploaden uit uw map 
19 foto toevoegen aan de webshop. Hiermee wordt de foto definitief toegevoegd aan de webshop.  
20 bewerken, hiermee kan de plaats van de foto bepaalt worden wanneer er meerde foto’s zijn. 
21 plaats van de foto 
22 Attributen toevoegen, zoals tekst op taart, foto op taart 
 
Altijd afsluiten me de blauwe knop  “opslaan” rechts bovenin het venster. 

 


