COMPAD WEBSHOP – VOLGORDE AANPASSEN
Nadat u ingelogd bent met uw gebruikersnaam en wachtwoord verschijnt dan (links) boven een vakje met
“beheer”
Hierop kun je klikken
Bij producten zie je alle producten welke in de webshop staan.
De groepeerde producten zijn de producten waaronder de simpele producten vallen. Zoals bij een
aardbeienvlaai. Hieronder vallen de soorten (simpele producten) dus groot, middel en klein.
Bij categories staat de categorieen zoals deze zijn ingedeeld in de webshop

Om de volgorde van de producten aan te passen klikt u op categories - categorie

COMPAD WEBSHOP – VOLGORDE AANPASSEN
Zorg ervoor dat het venster op “geavanceerd” staat (linksboven)
In het venster categorie kunt u eventueel bij de korte omschrijving een tekst toevoegen. Deze komt onder
de categorie kop te staat.
Het vinkje “gepubliceerd” geeft aan of deze categorie wel of niet zichtbaar is in de webshop.

De volgorde van de producten binnen een categorie kunt u als volgt wijzigen:
•
•

•

•
•

U gaat naar de categorie, bijvoorbeeld “grootbrood”.
Wanneer u helemaal onderin dit venster kijkt, ziet u alle producten welke in deze categorie staan.
Mocht u de producten niet kunnen zien, dan kan het zijn dat dit venster “dicht geklapt” is met het
“+” “-“ teken in de rechter bovenhoek van dit venster kunt u het venster openklappen.
Om de volgorde te bewerken klikt u op de knop “bewerk” achter het product.
Als u wilt dat een product achteraan komt vult u bijvoorbeeld 50 in wilt u dat een product vooraan
komt vult u een laag nummer in.
Op deze manier bepaalt u de volgorde. Ik raad u aan om de producten niet op volgorde
1,2,3,4,5,6,7,8,9 te zetten, maar er steeds een aantal cijfers tussen te laten,
zodat als u een fout maakt u er hem alsnog tussen kunt zetten. Dus beter is: 0,3,6,9,12,15,18,21, etc
Dit is ook handig wanneer u later een nieuw product wilt tussen voegen. U hoeft dan niet alle
producten op te schuiven.
Na het invoeren van een getal klikt u nogmaals op “bewerken” om te bevestigen.
Wanneer alle producten ingedeeld zijn klikt u bovenaan het categorie venster op “Opslaan”

COMPAD WEBSHOP – VOLGORDE AANPASSEN

