COMPAD WEBSHOP – ZOEKFUNCTIE PRODUCTEN

Zoekfunctie producten
Wanneer u wilt dat een bepaalt product niet meer zichtbaar is in de webshop kunt u deze “uitzetten” door
de knop “publiceren” bij het product uit te zetten. In de lijst met producten ziet u nu een rood kruis staan
achter het product. Dit houdt in dat het product niet zichtbaar is en dus niet ook niet gevonden kan
worden middels de zoekfunctie.
Zoekfunctie catagorieen
Wanneer u wilt dat een bepaalde categorie niet meer zichtbaar is in de webshop kunt u bij categorieen bij
de betreffende categorie het vinkje “publiceren uitzetten”. De categorie is niet meer zichtbaar in de
webshop.
Categorie niet zichtbaar producten wel
Wanneer u een categorie uitzet (publiceren uit) kunnen de producten welke in deze categorie staan nog
steeds gevonden worden middels de zoekfunctie. Om ervoor te zorgen dat de producten “niet” gevonden
worden, zal het product zelf ook op “niet publiceren” gezet moeten worden. Het is echter een tijdrovende
zaak, om alle producten uit een betreffende categorie op niet publiceren te zetten. En wanneer de
categorie weer aangezet wordt deze producten weer op publiceren te zetten.
Oplossing
In de Ultimate check out kunt u de functie “Product mag niet besteld worden als alle categorieen
uitstaan” inschakelen. Deze functie zorgt ervoor de producten die in een categorie staan die uitgeschakeld
is niet besteld kunnen worden.

Het product kan middels de zoekfunctie wel gevonden worden, maar “niet besteld”. De klant krijgt,
wanneer hij op de bestelknop klik de melding dat het gekozen product op het moment niet besteld kan
worden.

pag. 1

COMPAD WEBSHOP – ZOEKFUNCTIE PRODUCTEN
Uitzonderingen
Wanneer u deze functie gebruikt, moet u er rekening mee houden dat als een product in “meerdere”
categorieen staat, dus bijvoorbeeld in “brood” en in “sinterklaas”, deze functie niet werkt.
Dat betekent dat het product dan “wel” besteld kan worden. Dit komt omdat het product “ook” in de
categorie “brood” staat.
De reden dat het product dan wel te bestellen is komt omdat u in de categorie Sinterklaas of categorie
Kerst producten kunt zetten uit die bijvoorbeeld ook in brood of gebak staan.
Dit doet u omdat u dan in de ultimate check out aan kunt geven dat u in een bepaalde periode alleen
producten uit de categorie Sinterklaas of Kerst verkoop.
Wanneer u na de Sinterklaas of Kerstperiode de categorie Sinterklaas of Kerst op niet publiceren zou
zetten, zouden ook uw broden en gebak niet meer te bestellen zijn.
Belangrijk is dus dat u er rekening mee houdt dat het product enkel in die specifieke categorie mag staan
en niet ook nog in een andere categorie.
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