
Inleiding
theshopbuilders.com/inleiding/

Download:

Deze handleiding is ook te downloaden in PDF format (klik hier)

Dashboard

Zodra je bent ingelogd in het controlepaneel van je webwinkel zit je in het Dashboard van je
webwinkel. Daar zie je een overzicht van je pakket details, je laatste bestellingen en de
statistieken. Aan de linkerkant vind je 6 menu-items. Hieronder leggen we ieder item uit.

Winkel

Het kopje “Winkel” wordt onderverdeeld in 3 submenu’s:

– Inhoud: Hier voeg je inhoud toe aan je webwinkel, bijvoorbeeld producten, categorieën en
informatiepagina’s.

– Bestellen: Je kunt hier alle verzend- en betaalmethoden instellen die je wilt gebruiken in je
webwinkel.

– Extra: Wil je een import- of export feed genereren, dan kun je dat hier doen.

Blog

Voeg eenvoudig een blog toe aan je webwinkel. Je vindt de link naar je blog op
www.jouwdomeinnaam.nl/blog-overzicht.

Verkoop

Hier vind je alles wat met je verkopen te maken heeft. Onder andere een overzicht van alle
bestellingen en bijbehorende facturen, retouren, je klanten, kortingsbonnen en
cadeaubonnen. Je kunt via dit menu ook je eigen nieuwsbrief versturen.

Uw instellingen

Alle overige instellingen voor je webwinkel. Je kunt hier bijvoorbeeld het uiterlijk van je
webwinkel aanpassen, de algemene instellingen wijzigen, talen en/of valuta’s toevoegen,
BTW-tarieven wijzigen, enzovoort.

Rapporten

Handig overzichten van alle verkopen, producten, klanten over een vooraf ingestelde
periode.

Help
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Kom je er niet uit en heb je hulp nodig, dan kun je hier een vraag aan ons stellen of je
antwoord zelf opzoeken via ons helpcentrum.
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Starten
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/

Start je voor het eerst een webwinkel bij ons en weet je niet zo goed waar je moet beginnen,
dan is onze stappenplan wellicht een uitkomst voor je. In het menu aan de linkerkant van
deze pagina vind je een submenu (onder “Starten“), daar  leggen we stap voor stap aan je
uit hoe je je webwinkel kunt in gaan vullen.

We beginnen met het wijzigen van de instellingen in je webwinkel.

1/1

https://theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/
https://theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/instellingen/


1. Instellingen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/instellingen/

Voordat we kunnen gaan beginnen met het toevoegen van producten zullen we eerst het
één en ander goed in moeten stellen. Dit voorkomt dat we straks niet alle producten
opnieuw na hoeven te lopen wanneer blijkt dat we toch iets nog niet (goed) hadden
ingesteld.

We gaan in dit hoofdstuk de volgende instellingen stap voor stap wijzigen:

1.1 Winkel-instellingen

1.2 GEO-zones

1.3 Betaalmethoden

1.4 Verzendmethoden

1.5 Klantengroepen

We gaan nu beginnen met het wijzigen van de algemene Winkel-instellingen.
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1.2 GEO-zones
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/instellingen/geo-zones/

We beginnen met het uitleggen en instellen van de GEO-zones, simpelweg omdat deze erg
belangrijk zijn voor het invullen van de overige instellingen.

GEO-zones kunnen worden ingesteld bij Instellingen –> Internationaal –> GEO-zones . Met
behulp van GEO-zones kun je aan bepaalde gebieden en/of landen verschillende BTW- en
verzendtarieven koppelen.

Bijvoorbeeld: wanneer een Duitse klant een bestelling in jouw Nederlandse webwinkel
bestelt, wil je niet dezelfde tarieven rekenen voor verzenden en wellicht zelfs niet voor de
BTW. Je kunt in dat geval een aparte GEO-zone aanmaken voor Duitsland. Je doet dit door
rechtsboven op de knop “Toevoegen” te klikken.

Vul daar de volgende gegevens in:

GEO-zone: vul hier een samenvatting in van de GEO-zone, in bovenstaand geval dus
“Duitsland”

Omschrijving: geef hier aan of je deze GEO-zone hebt ingesteld voor de BTW of voor het
Verzenden. Mocht je een nieuwe GEO zone aanmaken, maak dan voor zowel BTW als voor
Verzenden een aparte GEO-zone aan.

Klik vervolgens op de knop “Voeg land toe” en selecteer Duitsland (in het Engels “Germany”)
uit de lijst. Laat “Zones” op “Alle zones” staan indien dat gewenst is.

Zodra je dit hebt ingesteld en op Opslaan hebt geklikt, zie je dit dus als volgt bij Instellingen
–> Internationaal –> GEO zones:

Let op: de GEO-zones staan standaard goed ingesteld voor Nederlandse
webwinkelbeheerders. Kom je zelf uit een ander land en wil je vanuit daar verkopen,
dan zul je hier dus nog wat aanpassingen moeten doen.
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Gefeliciteerd! Je hebt nu je GEO-zones goed ingesteld. In een later stadium gaan we
daadwerkelijk de verzendmethoden en BTW-tarieven koppelen aan de door jou
aangemaakte GEO-zones.

We gaan nu eerst verder met de volgende stap: verzendmethoden instellen.

2/2

https://theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/instellingen/verzendmethoden-instellen/


1.3 Verzendmethoden
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/instellingen/verzendmethoden-instellen/

We gaan nu de verzendmethoden instellen. Bereken je geen verzendkosten omdat je alleen
maar downloads (MP3’s, PDF’s of andere bestanden) aanbiedt dan kun je deze stap
overslaan.

Bereken je wel verzendkosten dan kun je de gewenste verzendmethoden instellen bij
Winkel –> Bestellen –> Verzendmethoden . Je vindt daar een aantal verzendmethoden.
Hieronder leggen we alle verzendmethoden uit:

Rembours

Wil je gaan verzenden onder Rembours dan kun je deze methode inschakelen door op
“Inschakelen” te klikken (of “Wijzigen” wanneer de methode al is ingeschakeld). Vul de extra
kosten in, selecteer de GEO-zone waarvoor deze verzendmethode zichtbaar moet zijn en
selecteer bij status “Actief”. Je kunt nu gebruik maken verzenden onder Rembours.

Vaste verzendkosten

Wil je de klant vaste verzendkosten laten betalen, ongeacht hoe groot of zwaar de bestelling
is? Dan kun je deze verzendmethode inschakelen.

Gratis verzending

Wanneer een klant een bestelling plaatst die hoger is dan een X bedrag, vervallen de
verzendkosten. Je kunt dat hier instellen.

Per product

Wil je voor ieder product (ongeacht het aantal producten in een bestelling) vaste
verzendkosten instellen, schakel deze verzendmethode dan in.

Afhalen

Wil je je klanten de mogelijkheid geven om de bestelling op te komen halen in je winkel dan
kun je dat hier aangeven.

Verzenden via Post NL

Met behulp van deze verzendmethode kun je verzenden via Post NL. Je kunt met deze
methode verschillende kosten opgeven voor verschillende groottes, gewichten en
pakketten.

Verzenden op gewicht

Deze verzendmethode wordt het vaakst gebruikt en is wellicht ook het meest flexibel. Je
kunt met deze verzendmethode namelijk verzenden op basis van gewicht. Zodra je deze
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verzendmethode hebt ingesteld kun je bij Winkel –> Producten –> Wijzigen het gewicht per
product opgeven. Ons systeem berekend vervolgens het totale gewicht en de bijbehorende
kosten die je hebt opgegeven bij Winkel –> Bestellen –> Verzendmethoden –> Verzenden
op gewicht. Let wel: geef zowel hier, als bij Winkel –> Producten –> Wijzigen  en bij
Instellingen –> Winkel-instellingen –> Lokaal  dezelfde gewichtseenheid aan.

Je kunt de verzendkosten voor verzenden op gewicht als volgt specificeren:

200:2.95,500:4.95,1000:6.95

Deze specificatie houdt in:

200 gram kost €2,95, 500 gram kost €4,95, 1000 gram: €6,95

(Let er goed op dat je de komma’s en de punten op de juiste plekken gebruikt).

Klik na het instellen van de gewenste verzendmethode op Opslaan. Je hebt nu je
verzendmethode ingesteld en klanten kunnen deze nu selecteren tijdens het afrekenproces!

Op naar het instellen van je betaalmethoden!
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1.4 Betaalmethoden
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/instellingen/betaalmethoden/

De volgende stap is het instellen van de betaalmethoden. Je kunt dit doen bij Winkel –>
Bestellen –> Betaalmethoden. Daar vindt je een lijst met alle mogelijke betaalmethoden.

Om gebruik te maken van de meeste betaalmethoden, dien je eerst geregistreerd te zijn bij
een betaalprovider. Een betaalprovider is een dienst die jou veel verschillende
betaalmethoden aanbied. Zo kunnen je klanten dus gebruik maken van bijvoorbeeld: iDEAL,
CreditCard, Bancontant en PayPal.

Ons systeem ondersteunt veel betaalproviders, waar onder:

Sisow
Cardgate (Klik hier om je aan te melden bij Cardgate! De tarieven zijn hier te vinden.)
Mollie (Klik hier om je aan te melden bij Mollie! De tarieven zijn hier te vinden.)
Pay.nl
Rabobank
Buckaroo

Klik achter de betaalmethode die je wilt gaan gebruiken op “Wijzigen”. Is de betaalmethode
nog niet ingeschakeld, klik dan eerst op “Inschakelen”. Je komt vervolgens op een pagina
terecht waar je de instellingen voor de desbetreffende betaalmethode kunt wijzigen.

Ga je gebruik maken van betaalmethoden via Sisow, Multisafepay, Pay.nl, Paypal, Ogone,
Mollie of Klarna, dan zul je een aantal extra gegevens moeten instellen op deze pagina. Vaak
zijn dat ID’s of een andere geheime code. Deze codes vind je terug in het account van de
betaalprovider. Mocht je de codes niet terug kunnen vinden dan kun je deze aanvragen bij
de support van de desbetreffende aanbieder.

Klik na het invullen van de gegevens rechtsboven op Opslaan. Zodra je account bij de
betaalproviders zijn goedgekeurd en je gegevens goed zijn ingevuld kun je je klanten met de
gekozen betaalmethoden laten afrekenen.

Te gek! Je hebt zojuist ook je betaalmethoden ingesteld. We gaan nu de klantengroepen
instellen.
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1.5 Klantengroepen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/instellingen/klantengroepen/

Door klantengroepen aan te maken kun je aan verschillende groepen klanten andere
tarieven en kortingen laten zien.

Heb je bijvoorbeeld een zakelijke klant, dan wil je deze klant misschien andere prijzen
voorschotelen dan een particuliere klant. Je kunt bij Verkoop –> Klanten –>
Klantengroepen zoveel klantengroepen aanmaken als nodig. Klik rechtsboven op
“Toevoegen” en vul de gewenste instellingen in.

Je kunt vervolgens bij Verkoop –> Klanten –> Klanten –> Wijzigen  een bepaalde klant een
je nieuwe klantengroep toewijzen.

Je kunt straks bij ieder product een bepaalde korting geven aan een specifieke
klantengroep. Zodra de klanten uit deze specifieke klantengroep in je webwinkel inloggen
met zijn/haar inloggegevens veranderen de prijzen en kortingen van de desbetreffende
producten.

We hebben alle basis-instellingen inmiddels goed staan. We gaan nu naar het volgende
hoofdstuk: Internationaal.

Ga je alleen verkopen in Nederland, dan kun je dit hoofdstuk overslaan en direct door naar
het hoofdstuk Design.
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2. Internationaal
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/2-internationaal/

Het is in al onze webwinkelpakketten ook mogelijk te verkopen in het buitenland. Zoals je in
de vorige stappen (hoofdstuk 1.2: GEO-zones) hebt gelezen kun je zelfs verschillende
Verzend- en BTW-tarieven opgeven per GEO-zone/land. In dit hoofdstuk gaan we de
volgende onderdelen instellen of wijzigen:

2.1 Talen

2.2 Valuta

2.3 Landen

2.4 BTW

We gaan beginnen met het instellen van de talen.
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2.1 Talen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/2-internationaal/talen/

In ieder webwinkelpakket kun je gratis een aantal talen door ons toe laten voegen.  Hoeveel
talen je precies in jouw pakket kunt toe laten voegen vind je op de pakketten-pagina.

We hebben in totaal maar liefst 19 talen beschikbaar:

 Engels

 Frans

 Duits

 Italiaans

 Spaans

 Russisch

 Chinees

 Japans

 Nederlands

 Hongaars

 Indonesisch

 Noors

 Portugees

 Roemeens

 Turks

 Zweeds

 Albanees

 Tjechisch

 Deens
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Mocht je graag een extra taal door ons aan je webwinkel laten toevoegen dan kun je dat
simpelweg doen door contact met ons op te nemen.  Wij sturen je dan een e-mail zodra je
gewenste taal is geinstalleerd.

Zodra wij de taal hebben toegevoegd zie je in je webwinkel bovenaan een veld waar de
bezoeker een taal kan selecteren:

Zodra de bezoeker een andere taal selecteert, zullen de vaste teksten in je webwinkel
automatisch worden vertaald. Je zult de product-teksten, categorienamen en overige
inhoud nog wel zelf moeten wijzigen via het controlepaneel van je webwinkel. Je vindt na
installatie van een extra taal extra taal-tabbladen in het controlepaneel (bijvoorbeeld bij
Winkel –> Inhoud –> Producten –> Wijzigen ).

Klaar met het instellen van je talen? Op naar het instellen van de valuta!
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2.2 Valuta
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/2-internationaal/valutas/

De volgende stap is het instellen van de valuta. Wil je geen gebruik maken van andere valuta
dan de euro, dan kun je deze stap gerust overslaan.

Wil je wel andere valuta toevoegen, dan kun je dat doen bij Instellingen –> Internationaal
–> Valuta. Klik rechtsboven op de knop “Toevoegen” en vul daar de velden in.

Naam valuta: bijvoorbeeld “Euro” of “Dollar”.

ISO-code: elk land heeft zijn eigen ISO-code. Je vindt hier een overzicht van alle ISO-codes.

Symbool links: vul hier het valuta-teken in (bijvoorbeeld € of ¢) wanneer het teken vóór het
bedrag moet komen te staan.

Symbool rechts: vul hier het valuta-teken in (bijvoorbeeld € of ¢) wanneer het teken áchter
het bedrag moet komen te staan.

Cijfers achter de komma: hoeveel cijfers komen er achter de komma? Standaard is dit “2”.

Valuta koers: de waarde van de valuta ten opzichte van de standaard valuta. Standaard is
dit “1”.

Status: zet deze op “actief” wanneer je de valuta direct wilt tonen in je webwinkel.

Je klanten nu (indien gewenst) rechtsboven in je webwinkel een andere valuta selecteren.

Je hebt inmiddels ook de valuta goed ingesteld. Goed bezig!

We gaan nu verder met het instellen van de landen.
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–A-

ADF Andorran Franc

ADP Andorran Peseta

AED United Arab Emirates Dirham

AFA Afghanistan Afghani (replaced by AFN)

AFN Afghanistan Afghani

ALL Albanian Lek

AMD Armenian Dram

ANG Netherlands Antillian Guilder

AOA Angolan Kwanza

AON Angolan New Kwanza (replaced by AOA)

ARA Argentine Peso (replaced by ARS)

ARS Argentine Peso

ATS Austrian Schilling (also see Euro)

AUD Australian Dollar

AWG Aruban Florin (old guilder)

AZM Azerbaijani Manat (replaced by AZN)

AZN Azerbaijani Manat

–B-

2.2.1 ISO-codes
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/2-internationaal/valutas/iso-codes/

Wil je extra valuta’s toevoegen, dan zul je ook een ISO-code van het desbetreffende land op
moeten geven bij Uw instellingen –> Internationaal –> Valuta’s –> Toevoegen/Wijzigen .
Je vindt hieronder een overzicht van alle ISO-codes.
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BAM Bosnia and Herzegovina Convertible Mark

BBD Barbados Dollar

BDT Bangladeshi Taka

BEF Belgian Franc (also see Euro)

BGL Bulgarian Lev (replaced by BGN)

BGN Bulgarian Lev, new

BHD Bahraini Dinar

BIF Burundi Franc

BMD Bermudian Dollar

BND Brunei Dollar

BOB Bolivian Boliviano

BRC Brazilian Cruzeiro (replaced by BRL)

BRL Brazilian Real

BSD Bahamian Dollar

BTN Bhutan Ngultrum

BWP Botswana Pula

BYR Belarusian Ruble

BZD Belize Dollar

–C-

CAD Canadian Dollar

CDF Congolese Franc

CHF Swiss Franc

CLP Chilean Peso

CNY Chinese Yuan Renminbi

COP Colombian Peso
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CRC Costa Rican Colon

CSK Czech Koruna (replaced by CZK)

CZK Czech Koruna

CUP Cuban Peso

CVE Cape Verde Escudo

CYP Cyprus Pound (also see Euro)

–D-

DEM German Mark (also see Euro)

DJF Djibouti Franc

DKK Danish Krone

DOP Dominican Peso

DZD Algerian Dinar

–E-

ECS Ecuador Sucre

EEK Estonian Kroon

EGP Egyptian Pound

ESP Spanish Peseta (also see Euro)

ETB Ethiopian Birr

EUR Euro – used in Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Austria, Luxembourg,
The Netherlands, Portugal, Finland, Greece, Slovenia, Cyprus, and Malta.

–F-

FIM Finnish Markka (also see Euro)

FJD Fiji Dollar

FKP Falkland Islands Pound
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FRF French Franc (also see Euro)

–G-

GBP British Pound

GEL Georgian Lari

GHC Ghanaian Cedi (replaced by GHS)

GHS Ghanaian Cedi

GIP Gibraltar Pound

GMD Gambian Dalasi

GNF Guinea Franc

GRD Greek Drachma (also see Euro)

GTQ Guatemalan Quetzal

GYD Guyanan Dollar

–H-

HKD Hong Kong Dollar

HNL Honduran Lempira

HRK Croatian Kuna

HTG Haitian Gourde

HUF Hungarian Forint

–I-

IDR Indonesian Rupiah

IEP Irish Punt (also see Euro)

ILS Israeli New Shekel

INR Indian Rupee

IQD Iraqi Dinar

4/10



IRR Iranian Rial

ISK Iceland Krona

ITL Italian Lira (also see Euro)

–J-

JMD Jamaican Dollar

JOD Jordanian Dinar

JPY Japanese Yen

–K-

KES Kenyan Schilling

KGS Kyrgyzstanian Som

KHR Kampuchean (Cambodian) Riel

KMF Comoros Franc

KPW North Korean Won

KRW Korean Won

KWD Kuwaiti Dinar

KYD Cayman Islands Dollar

KZT Kazakhstan Tenge

–L-

LAK Lao Kip

LBP Lebanese Pound

LKR Sri Lanka Rupee

LRD Liberian Dollar

LSL Lesotho Loti

LTL Lithuanian Litas
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LUF Luxembourg Franc (also see Euro)

LVL Latvian Lats

LYD Libyan Dinar

–M-

MAD Moroccan Dirham

MDL Moldavan Leu

MGA Malagasy Ariary

MGF Malagasy Franc (replaced by MGA)

MKD Macedonian Denar

MMK Myanmar Kyat

MNT Mongolian Tugrik

MOP Macau Pataca

MRO Mauritanian Ouguiya

MTL Maltese Lira (also see Euro)

MUR Mauritius Rupee

MVR Maldive Rufiyaa

MWK Malawi Kwacha

MXN Mexican Peso

MXP Mexican Peso (replaced by MXN)

MYR Malaysian Ringgit

MZM Mozambique Metical (replaced by MZN)

MZN Mozambique New Metical

–N-

NAD Namibian Dollar
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NGN Nigerian Naira

NIO Nicaraguan Cordoba Oro

NLG Dutch Guilder (also see Euro)

NOK Norwegian Kroner

NPR Nepalese Rupee

NZD New Zealand Dollar

–O-

OMR Omani Rial

–P-

PAB Panamanian Balboa

PEN Peruvian Nuevo Sol

PGK Papua New Guinea Kina

PHP Philippine Peso

PKR Pakistan Rupee

PLN Polish Zloty

PTE Portuguese Escudo (also see Euro)

PYG Paraguay Guarani

–Q-

QAR Qatari Rial

–R-

ROL Romanian Leu (replaced by RON)

RON Romanian Leu, new

RSD Serbian Dinar (formerly CSD)

RUB Russian Rouble
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RWF Rwandan Franc

–S-

SAR Saudi Riyal

SBD Solomon Islands Dollar

SCR Seychelles Rupee

SDD Sudanese Dinar

SDG Sudanese Pound

SDP Sudanese Pound, Old

SEK Swedish Krona

SGD Singapore Dollar

SHP St. Helena Pound

SIT Slovenian Tolar

SKK Slovak Koruna

SLL Sierra Leone Leone

SOS Somali Schilling

SRD Suriname Dollar

SRG Suriname Guilder

STD Sao Tome and Principe Dobra

SVC El Salvador Colon

SYP Syrian Pound

SZL Swaziland Lilangeni

–T-

THB Thai Baht

TJS Tajikistani Somoni
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TMM Turkmenistan Manat

TND Tunisian Dinar

TOP Tongan Pa’anga

TRL Turkish Lira (replaced by TRY)

TRY Turkish Lira, New

TTD Trinidad and Tobago Dollar

TWD Taiwan Dollar

TZS Tanzanian Schilling

–U-

UAG Ukraine Hryvnia (replaced by UAH)

UAH Ukraine Hryvnia

UAK Ukraine Karbovanets (replaced by UAG)

UGS Uganda Shilling (replaced by UGX)

UGX Uganda Shilling

USD US Dollar

UYP Uruguayan Peso (replaced by UYU)

UYU Uruguayan Peso

UZS Uzbekistan Som

–V-

VEF Venezuelan Bolivar Fuerte (formerly VEB)

VND Vietnamese Dong

VUV Vanuatu Vatu

–W-

WST Samoan Tala
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–X-

XAF CFA Franc BEAC (for Cameroon, the Central African Republic, Chad, Congo,
Equatorial Guinea and Gabon)

XAG Silver (oz.)

XAU Gold (oz.)

XEU European Currency Unit (replaced by EUR)

XOF CFA Franc BCEAO (for Benin, Burkino Faso, Cote D’Ivoire, Mali, Niger, Senegal and
Togo)

XPD Palladium (oz.)

XPT Platinum (oz.)

–Y-

YUN Yugoslav Dinar (replaced by RSD)

–Z-

ZAR South African Rand

ZMK Zambian Kwacha

ZWD Zimbabwe Dollar

10/10



2.3 Landen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/2-internationaal/landen/

In het controlepaneel van je webwinkel, bij Instellingen –> Internationaal –> Landen , vind
je een overzicht van alle landen op de wereld (in totaal 249 landen). Standaard kunnen al
deze landen een product bestellen in je webwinkel.

Mocht je nou alleen willen verkopen aan een specifiek land of zone, dan kun je hier de
landen waar je niet aan wilt leveren uitschakelen. Je kunt dit simpel doen door de landen te
selecteren waaraan je niet wilt leveren en daarna rechtsboven op de rode knop “Deactiveer”
te klikken. Je kunt de landen later gemakkelijk weer activeren, mocht je dat graag willen.

Elk land heeft daarnaast wat extra opties. Klik maar eens op “Wijzigen” achter een
willekeurig land. Daar kun je o.a. aangeven of een postcode voor dit land verplicht moet
worden ingevuld of niet.

Daarnaast kun je bij “Adresformaat” het adres van een bepaald land ook in een andere
volgorde laten weergeven. Stel, je wilt de postcode voor een bepaald land achter de plaats
weergeven, dan kun je dat hier opgeven. Het standaard adresformaat is:

Voornaam = {firstname}
Achternaam = {lastname}
Bedrijf = {company}
Adres 1 = {address_1}
Adres 2 = {address_2}
Postcode = {postcode}
Plaats = {city}
Zone = {zone}
Zone Code = {zone_code}
Land = {country}

Wil je eerst de plaats tonen en dan de postcode, vul dan het volgende in bij “Adresformaat”:

Voornaam = {firstname}
Achternaam = {lastname}
Bedrijf = {company}
Adres 1 = {address_1}
Adres 2 = {address_2}
Plaats = {city}
Postcode = {postcode}
Zone = {zone}
Zone Code = {zone_code}
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Land = {country}

Standaard staan deze gegevens als goed ingesteld. Je kunt deze dus als het goed is
ongewijzigd laten.

Op naar de volgende stap: het instellen van de BTW.
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2.4 BTW
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/2-internationaal/btw/

Let op: standaard staat de BTW goed ingesteld voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. Je
hoeft hier in dat geval dus niets te wijzigen. Ga door naar de volgende stap.

Nu we alles goed hebben ingesteld kunnen we de BTW-tarieven voor de winkel gaan
instellen bij Instellingen –> Internationaal –> Belasting –> BTW-tarieven . Voordat je
hiermee begint is het goed om eerst even op te schrijven hoeveel verschillende BTW-
tarieven je wilt gaan hanteren. Mocht je (ook) gaan leveren aan bedrijven, dan is de regel in
Nederland dat je geen BTW berekend aan bedrijven buiten Nederland als zij een BTW-
nummer bij je hebben opgegeven.

Mocht je bedrijf in Nederland zijn gevestigd en lever je zowel aan particulieren als aan
bedrijven, dan heb je dus te maken met twee verschillende BTW-tarieven:

21% BTW voor alle bedrijven en particulieren in Nederland

21% BTW voor alle bedrijven binnen de EU (met uitzondering van Nederland)

Voor bedrijven en particulieren buiten de EU reken je in alle gevallen geen BTW. Je hoeft
hiervoor dus ook geen BTW-tarief te hanteren.

Mocht je producten verkopen waar 6% BTW op zit, dan kun je deze op dezelfde manier
toevoegen.

Je hebt zojuist de BTW-tarieven in je webwinkel ingesteld. We moeten nu de BTW-tarieven
alleen nog even in de juiste belastinggroepen toevoegen.

Belastinggroepen toevoegen

Het laatste wat we nu nog even moeten doen is onze zojuist aangemaakt BTW-tarieven
koppelen aan een bepaalde belastinggroep. Dit kunnen we doen bij  Instellingen –>
Internationaal –> Belastingen –> Belastinggroepen.

Klik rechtsboven op de blauwe knop “Toevoegen” en vul op de volgende pagina een
1/2
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herkenbare naam en omschrijving toe. Klik vervolgens onderaan op de knop “Voeg regel
toe”. Selecteer daar de BTW-tarieven die we hierboven hebben aangemaakt.

Let op: selecteer alleen de BTW-tarieven die hetzelfde BTW-tarief hanteren. Alle BTW-
tarieven van 21% komen dan dus in eenzelfde BTW-groep terecht. Zie onderstaand
voorbeeld:

Klik op Opslaan.

Heb je ook producten waarop 6% BTW moet worden berekend, dan zul je voor dit BTW-
tarief ook een BTW-groep moeten aanmaken. Klik wederom rechtsboven op de knop
“Toevoegen” en vul daar de gegevens in. Hoe je dit invult zie je in het voorbeeld hieronder:

Klik op Opslaan. Je hebt nu de BTW goed ingesteld. We gaan deze BTW-tarieven later nog
koppelen aan ieder individueel product.

We hebben nu alle belangrijke instellingen gehad. We gaan je nu uitleggen hoe je het
uiterlijk van je webwinkel kunt aanpassen.
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3. Design
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/design/

We kunnen nu gaan beginnen met het wijzigen van het uiterlijk van je webwinkel.

3.1 Design

Je kunt de kleuren, lettertypes en andere lay-out instellingen wijzigen in het controlepaneel
van je webwinkel.  Je kunt daar eveneens de slider (bewegende afbeeldingen op de
homepagina van je webwinkel) en de banners wijzigen, toevoegen of verwijderen. Lees hier
hoe je dat kunt doen.

3.2 Widgets

Met behulp van widgets kun je de indeling van je webwinkel grotendeels zelf bepalen. Zo
kun je bijvoorbeeld tekst-widgets, categorie-widgets of product-widgets toevoegen. Meer
informatie over het toevoegen van widgets.

We beginnen met een uitleg over alle lay-out opties.
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3.1 Lay-out opties
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/design/3-1-lay-out-opties/

We kunnen nu gaan beginnen met het aanpassen van het uiterlijk van je webwinkel. Dit
kunnen we voornamelijk doen bij Instellingen –> Lay-out opties. Je vindt op deze pagina 5
tabbladen:

Onder deze tabbladen vind je verschillende opties voor het wijzigen van het uiterlijk van je
webwinkel. We bespreken ze één voor één:

Algemeen

Onder het tabblad “Algemeen” vind je twee opties:

1. Lay-out type: Wil je een achtergrond tonen in je
webwinkel? Kies dan voor een vaste breedte in plaats van
een volledige breedte van je webwinkel. Deze rand is vooral
zichtbaar op grotere schermen.

2. Sidebar positie: Aan welke kant in je webwinkel wilt je de
categorieën en een eventuele filter tonen? De sidebar wordt
alleen getoond op de productoverzicht pagina’s
(categorieën). De sidebar ziet er als volgt uit:
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Winkel

Onder het tabblad “Winkel” zie je aantal opties die je aan of uit kunt zetten. Wil je geen
gebruik maken van bijvoorbeeld de Merken of de Vergelijk-optie, dan kun je deze hier
uitschakelen.

Design

Je kunt hier eenvoudig de kleuren en lettertypen van je webwinkel wijzigen. Je vindt onder
dit tabblad vijf menu-items:

Een tip: klik onderaan (onder het menu-item “Kleuren“) op de groene knop “Design Live“. Je
kunt dan direct je wijzigingen bekijken.

Achtergrond: je kunt onder het menu-item “Achtergrond” een achtergrond toevoegen aan
je webwinkel. Let op: nadat je je afbeelding hieronder hebt toegevoegd zul je deze ook nog
moeten toevoegen onder het Menu-item Kleuren –> Design Live (groene button) –>
Achtergrond. Klik daarna op “Opslaan“. Je afbeelding is nu toegevoegd aan de achtergrond
van je webwinkel.
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LET OP: je kunt alleen een achtergrond aan je webwinkel toevoegen wanneer je onder het
tabblad “Algemeen” het lay-out type op “Vaste breedte” hebt staan.

CSS: We bieden in ons systeem (onder het menu-item “CSS“) de mogelijkheid om je eigen
CSS toe te voegen. Daarmee zijn de mogelijkheden met betrekking tot het wijzigen van het
uiterlijk van je webwinkel zeer groot. Let wel: voor het wijzigen van de CSS is de nodige
kennis vereist.

Intro

De intro is de bewegende slider bovenaan de homepagina van je webwinkel:

Je kunt de afbeeldingen van de slider hier wijzigen. Je kunt zelfs per categorie een andere
slider tonen door de categorie bovenaan te selecteren. Je kunt voor de slider het best
gebruik maken van afbeeldingen met een breedte van 930px (of wanneer je gebruik maakt
van de smallere lay-out: 940px). De hoogte is afhankelijk van je eigen persoonlijke voorkeur.

Footer
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De footer houdt in: alles wat zich onderaan je webwinkel in het grijze vak bevindt of kan
bevinden. Je kunt via dit tabblad extra opties toevoegen aan de onderkant van je webwinkel.
Bijvoorbeeld een Twitter- of Facebook feed, je contactgegevens of gewoon meer informatie
over je webwinkel.

Je hebt nu het uiterlijk van je webwinkel aangepast. We gaan je webwinkel nu – waar
gewenst – nog inrichten met widgets.
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3.2 Widgets
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/design/3-2-widgets/

Met behulp van widgets kun je – zoals het woord al zegt – blokken met bepaalde informatie
toevoegen aan je webwinkel. We kunnen dit doen bij Winkel –> Inhoud –> Widgets . Je ziet
daar een overzicht van alle widgets die kunnen worden toegevoegd. Hieronder volgt een
uitleg per widget:

Account menu

De widget “Account menu” toont het menu dat de klant ziet wanneer hij of zij is ingelogd in
zijn account in je webwinkel.

Je kunt dit menu hier uit- of inschakelen of van positie
wijzigen.

Banner

Een banner is een reeks roterende afbeeldingen die je
kunt tonen in je webwinkel. Deze widget lijkt veel op de
intro-slider (die we in het vorige hoofdstuk hebben
besproken). Je kunt de banner echter ook activeren in de
linkerkolom, iets wat bij de intro-slider niet mogelijk is. Je
zult voor het activeren van je banner bij Instellingen –>
Design –> Widgets –> Banner ook een
afbeeldingsgroep moeten selecteren:

Deze afbeeldingsgroepen kun je aanmaken onder de
blauwe knop “Klik hier om eerst een afbeeldingsgroep
toe te voegen”, bij Winkel –> Inhoud –> Widgets –>
Banner –> Wijzigen.
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Meest gekocht

Met behulp van de widget “Meest gekocht” kun je de producten tonen die het vaakst door je
bezoekers zijn gekocht. Mocht je de best verkochte producten graag op de homepagina
willen tonen dan kun je de instellingen laten zoals ze zijn. Vergeet niet om de widget in dat
geval nog wel even te activeren.

Carrousel

De carrousel laat een aantal scrollende afbeeldingen zien:

Je zult voor het activeren van de Carrousel bij Instellingen –> Design –> Widgets –>
Carrousel ook een afbeeldingsgroep moeten selecteren. Deze afbeeldingsgroepen kun je
aanmaken onder de blauwe knop “Klik hier om eerst een afbeeldingsgroep toe te voegen”,
bij Winkel –> Inhoud –> Widgets –> Banner –> Wijzigen .

Categorieën

Je kunt categorieën toevoegen aan de sidebar op je categorie-pagina’s. Zie het voorbeeld
hieronder:
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Standaard staat deze widget al
ingeschakeld.

Categorieën-overzicht (met
afbeeldingen)

Wil je in je webwinkel op een bepaalde
pagina een overzicht weergeven van
een aantal of alle categorieën dan kun
je dat het beste doen met behulp van
deze widget.

Aanbevolen

Met behulp van de widget “Aanbevolen” kun je zelf selecteren welke selectie producten je op
welke pagina weer wilt geven. Wil je bijvoorbeeld een aantal producten onder de aandacht
brengen op je homepagina, dan kun je de instellingen laten zoals ze zijn. Vergeet niet om de
widget in dat geval nog wel even te activeren.

Filter
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Ook wel “Verfijnd zoeken” genoemd. Met
de filter-optie kun je je klanten de
mogelijkheid geven om producten te
filteren op bepaalde kenmerken.
Standaard staat de Filter-widget
geactiveerd. Hoe je producten koppelt aan
een filter leggen we later nog uit.

Nieuw

Met behulp van de widget “Nieuw” kun je
de nieuwste producten tonen op een
willekeurige plek in je webwinkel. Mocht je
de nieuwste producten graag op de
homepagina willen tonen dan kun je de
instellingen laten zoals ze zijn. Vergeet niet
om de widget in dat geval nog wel even te
activeren.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief-widget is standaard al
geactiveerd op je homepagina. Mocht je geen gebruik willen maken van een nieuwsbrief,
dan kun je deze widget uitschakelen.

Aanbiedingen

Met de widget “Aanbiedingen” kun je een aantal producten tonen die in de aanbieding zijn.
Mocht je deze producten graag op de homepagina willen tonen dan kun je de instellingen
laten zoals ze zijn. Vergeet niet om de widget in dat geval nog wel even te activeren.

Tekst

Deze widget heeft veel mogelijkheden. Zo kun je welkom-teksten of afbeeldingen toevoegen
aan iedere willekeurige soort pagina, op vier verschillende posities.

Zo! Dat zit er ook weer op. We gaan in het volgende hoofdstuk beginnen met het toevoegen
van producten aan je webwinkel.
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4.1 Opties
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/4-1-opties/

Je kunt je klanten de mogelijkheid geven om opties te selecteren bij een product.
Bijvoorbeeld wanneer je de klant wilt laten kiezen uit een bepaalde kleur en/of maat. Een
voorbeeld van een dergelijk optie vind je hieronder:

Je kunt verschillende soorten optie-varianten
toevoegen aan je producten, waaronder:

1. Selecteervelden (zoals hierboven in de
afbeelding getoond)

2. Keuzerondjes

3. Uploadvelden: de klant kan gemakkelijk
een bestand toevoegen bij een bepaald
product

4. Datum-velden: de klant kan een datum
selecteren

5. Tekstvelden: de klant kan zelf een tekst opgeven bij het product

5. Checkboxen: de klant kan meerdere opties selecteren bij een product

Je zult allereerst een algemene optie moeten aanmaken bij Winkel –> Inhoud –> Opties .
Klik op deze pagina rechtsboven op “Toevoegen“. Vul daar een naam in die voor jou
herkenbaar is en selecteer bij “Type” de gewenste optie-variant (zoals hierboven uitgelegd).

Heb je dit gedaan en heb je de optie opgeslagen, herhaal dit proces dan totdat je alle optie-
varianten waar je straks gebruik van wilt maken hebt toegevoegd. We gaan deze opties later
nog koppelen aan je producten.

Nu we de opties alvast goed hebben ingesteld kunnen we gaan beginnen met het
toevoegen van de merken.
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4.2 Merken
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/4-2-merken/

Onderaan je webwinkel (onder het kopje “Extra”) vind je het menu-item “Merken”. Op deze
pagina kan de bezoeker jouw producten sorteren op merknaam. Mocht je graag van deze
optie gebruik willen maken, dan is het dus nodig dat je straks je producten alvast koppelt
aan de juiste merken. Voordat je dat kunt doen, zul je deze merken eerst aan moeten
maken. Dit kun je doen bij Winkel –> Merken  in het controlepaneel van je webwinkel. Klik
rechtsboven op “Toevoegen“.

Heb je alle merken toegevoegd dan kunnen we verder naar de volgende stap: het
toevoegen van Filters in je webwinkel.
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4.3 Filters
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/4-3-filters/

Filters (ook wel “Verfijnd zoeken” genoemd) zorgen er voordat je bezoekers gemakkelijk op
bepaalde specificaties kunnen sorteren. Een voorbeeld van zulke filters vind je linksboven in
de afbeelding hieronder.

Wil je hier gebruik van gaan maken dan zullen we de filters eerst aan moeten maken bij
Winkel –> Filters . Klik daar rechtsboven op de blauwe knop “Toevoegen” en vul een voor
jou herkenbare “Naam filtergroep” in (bijvoorbeeld “Maat” of “Kleur”). Klik vervolgens op de
grijze knop “Voeg filter toe” en geef de naam van de filter op (bijvoorbeeld “M” of “Groen”).

Herhaal dit proces net zolang totdat je alle Filters hebt toegevoegd. We gaan de door jou
aangemaakte filters later nog koppelen aan de categorieën en producten.

We gaan nu de eerste categorieën toevoegen aan je webwinkel.
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4.4 Categorieën
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/categorieen/

We gaan nu beginnen met het toevoegen van categorieën aan je webwinkel. Al je producten
zullen straks in één van deze categorieën moeten worden geplaatst. Je vindt je categorieën
bovenin je webwinkel terug:

Om een categorie aan te maken ga je naar Winkel –> Categorieën  en klik je rechtsboven
op “Toevoegen“. Je vindt daar drie tabbladen. Hieronder leggen we deze één voor één uit.

Algemeen

Je vindt onder dit tabblad een viertal velden:

Categorienaam: Vul hier de naam van de categorie in. Deze naam is straks zichtbaar
bovenin je webwinkel.

Meta Tag Omschrijving: Geef hier een verkorte omschrijving van deze categorie op. Deze
beschrijving zorgt voor een betere zoekmachine optimalisatie van je webwinkel.

Meta Tag Zoekwoorden: Geef hier de zoekwoorden op die van toepassing zijn op deze
categorie. Deze omschrijving zorgt voor een betere zoekmachine optimalisatie van je
webwinkel. Let op: gebruik alleen zoekwoorden die relevant zijn aan deze categorie.
Gebruik alleen komma’s (zonder spaties) om je zoekwoorden te scheiden.

Beschrijving: Deze omschrijving wordt weergegeven op de categoriepagina zelf. Je kunt hier
aan je bezoekers wat meer informatie geven over wat men in deze categorie kan vinden.

Gegevens

Onder het tabblad “Gegevens” vind je een aantal instellingen voor de betreffende categorie:

Hoofdcategorie: Wil je dat de door jou aangemaakte categorie onder een andere categorie
komt te vallen? Vul dan hier de eerste paar letters in van de hoofdcategorie. Je ziet dan een
veld verschijnen waar je de gewenste hoofdcategorie kunt selecteren.
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Filters: In het vorige hoofdstuk hebben we filters aangemaakt. Om deze filters te tonen in
de categorie zullen we deze ook hier nog even moeten selecteren. Je kunt dit doen door –
net als bij “Hoofdcategorie” – de eerste paar letters van de filter op te geven en de filter te
selecteren uit de lijst. Let op: vul de eerste paar letters van de filter-items (Dus “M” of
“Groen“, zoals in het vorige hoofdstuk uitgelegd) in, niet die van de filtergroepen.

SEO URL naam : De SEO URL naam is de URL-naam van de categorie. Deze naam vind je
terug in de adresbalk van je browser (bv. http://www.uwdomeinnaam.nl/seo-url-naam).
Voor de SEO URL naam geldt dat er geen vreemde tekens of spaties mogen worden
gebruikt. Alleen cijfers, letters en dashes ( – ) zijn toegestaan. Deze naam moet tevens uniek
zijn en mag niet in andere pagina’s, producten of categorieën worden gebruikt. Doe je dit
wel, dan kan het voorkomen dat een bepaalde pagina niet of niet correct werkt.

Top: Wil je dat je categorie bovenaan wordt weergegeven, vink dit vakje dan aan. Let wel:
voor subcategorieen hoeft dit niet.

Doorverwijzen

Wil je vanuit het menu van je webwinkel graag linken naar een andere pagina, categorie,
product of website, dan kun je dat hier instellen.

We hebben nu de categorieën toegevoegd.

Ga je in je webwinkel downloadbare producten (zoals PDF-bestanden of MP3’s) aanbieden?
Dan zullen we de downloads in de volgende stap moeten gaan toevoegen.

Ga je geen downloadbare producten aanbieden dan kun je deze stap overslaan en direct
doorgaan producten toevoegen.

2/2

https://theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/downloads/
https://theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/4-6-producten-toevoegen/


4.5 Downloads
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/downloads/

Ga je downloadbare producten (zoals PDF-bestanden of MP3’s) verkopen in je webwinkel en
wil je dat deze bestanden direct na betaling door de klant te downloaden zijn? Dan zul je
deze bestanden eerst moeten toevoegen bij Winkel –> Inhoud –> Downloads . Klik daar
rechtsboven op de blauwe knop “Toevoegen“.

Na het toevoegen zullen we de download nog moeten koppelen aan een product. We leggen
je in het volgende hoofdstuk uit hoe je dat kunt doen.
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4.6 Spaarpunten
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/4-6-spaarpunten/

Met behulp van spaarpunten kunnen je klanten door middel van aankopen laten sparen
voor  bepaalde producten. Je kunt aan deze producten dus een aantal spaarpunten
koppelen waarvoor de klant het product gratis kan krijgen.

Als je geen gebruik wilt maken van spaarpunten, dan kun je dit tabblad overslaan.

Wil je wel gebruik maken van de spaarpunten-methode, dan zul je daarvoor eerst de
spaarpunten-optie bij Winkel –> Bestellen –> Bestelopties   –> Spaarpunten op “actief”
moeten zetten.

Zodra je dit hebt gedaan zullen we het aantal spaarpunten nog moeten opgeven bij de
producten zelf. Je kunt dit doen bij Winkel –> Inhoud –> Producten –> Desbetreffend
product [Wijzigen] –> Spaarpunten. Vul daar de te ontvangen spaarpunten en de
spaarpunten voor aanschaf in.

Je winkelmandje toont nu de spaarpunten zoals zichtbaar in het voorbeeld hieronder:

Spaarpunten toekennen

Zodra er een bestelling is binnengekomen en betaald is, kunnen de spaarpunten toegekend
worden. Dit doe je door bij Verkoop –> Bestellingen op Bekijk te klikken van de betreffende
bestelling. Klik dan op Toekennen spaarpunten en ze zijn toegekend op het account van de
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klant.

Ik zie geen spaarpunten

Heb je bovenstaande stappen gevolgt, maar zie je nergens de spaarpunten terug? Zorg
ervoor dat je bent ingelogd als actieve klant – met spaarpunten – in je webwinkel. Je kunt
zelf ook handmatig spaarpunten aan klanten toevoegen bij Verkoop –> Klanten –>
Wijzigen –> Spaarpunten. De spaarpunten zijn nu zichtbaar in het winkelmandje.

Nog niets zichtbaar? Controleer dan ook of het product dat in je winkelmandje ligt
spaarpunten heeft (Winkel –> Inhoud –> Producten –> Desbetreffend product [Wijzigen]
–> Spaarpunten).
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4.7 Producten toevoegen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/4-6-producten-toevoegen/

Zo! Alle instellingen staan goed. We kunnen nu gaan beginnen met het toevoegen van ons
eerste product. Ga naar Winkel –> Inhoud –> Producten  en klik rechtsboven op de blauwe
knop “Toevoegen”. Je ziet daar zeven tabbladden. We leggen deze tabbladen hieronder één
voor één uit.

Algemeen

Onder het tabblad “Algemeen” vul je de algemene gegevens van het product in, dus de titel,
de omschrijving en de meta-keys.

Gegevens

Hier vind je een aantal instellingen voor je product. Achter iedere instelling vind je een
informatie-icoon die je kunt raadplegen als er iets onduidelijk is.

Bij belastinggroep zie je nu de BTW die we in een eerder hoofdstuk hebben aangemaakt.

Helemaal onderaan deze pagina kun je het gewicht opgeven van je product. Dit is van
belang wanneer je gebruik gaat maken van de verzendmethode “Verzenden op gewicht”,
zoals hier uitgelegd.

Links

Je kunt hier onder andere het merk van het product selecteren. In een vorig hoofdstuk
hebben we je uitgelegd hoe je merken aan kunt maken. Vul in het veld achter “Merken” de
eerste paar letters in van de door jou aangemaakte merken. Daaronder verschijnt
vervolgens een veld waar je het merk kunt selecteren.

Daaronder vind je nog de mogelijkheid om op dezelfde manier filters, downloads en
gerelateerde producten toe voegen.

Opties
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We kunnen nu eindelijk onze opties koppelen aan de producten. Deze opties hebben we
eerder in deze handleiding al toegevoegd bij Winkel –> Inhoud –> Opties . Je kunt de opties
die je daar hebt aangemaakt nu toevoegen aan het product door onder dit tabblad aan de
rechterkant de eerste paar letters van onze optie in te vullen.

Selecteer de gewenste optie. Klik vervolgens aan de rechterkant op de button “ Voeg
optiewaarde toe” en selecteer alle optiewaardes die voor dit product beschikbaar zijn.
Werk je met voorraden, vergeet dan niet om ook een voorraad op te geven.

Korting

Wil je een bepaalde klantengroep korting geven op je product dan kun je dat hier aangeven.
Dit kan ook interessant zijn wanneer je bijvoorbeeld voor leveranciers andere prijzen wilt
hanteren dan voor particulieren.

Aanbieding

Wil je een aanbieding maken van een product dan doe je dat hier. Daarbij ziet de klant ook
de originele prijs (dus “Prijs: €100 €80″).

Afbeelding

Je kunt hier een onbeperkt aantal productafbeeldingen toevoegen. Let er op dat je
afbeeldingen niet zwaarder zijn dan 300kb per stuk, aangezien dit de laadtijd van je
webwinkel negatief kan beïnvloeden.

Spaarpunten
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Met behulp van spaarpunten kunnen je klanten door middel van aankopen laten sparen
voor  bepaalde producten. Je kunt aan deze producten dus een aantal spaarpunten
koppelen waarvoor de klant het product gratis kan krijgen.  

Als je geen gebruik wilt maken van spaarpunten, dan kun je dit tabblad overslaan.

Let op: wil je wel gebruik maken van spaarpunten dan zul je nog een extra aantal
instellingen moeten doorlopen om de spaarpunten zichtbaar te krijgen in je webwinkel. Je
leest onder het  hoofdstuk “Spaarpunten” precies  hoe je dit kunt doen.

Klik nu op Opslaan. We hebben nu ons eerste product toegevoegd. Herhaal dit proces voor
al je producten. We gaan daarna verder met het toevoegen van informatiepagina’s.
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4.8 Importeren / Exporteren
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/producten-toevoegen/4-8-importeren-exporteren/

Wil je graag de producten vanuit de je huidige webwinkel middels CSV overzetten naar je
webwinkelpakket bij ons? Of wil je de producten van je dropshipper  importeren met behulp
van een CSV-bestand?

Dat kan!

Om producten, opties of categorieën te importeren zul je het CSV-bestand moeten
opmaken in een bepaalde opmaak. Download daarom eerst het CSV-bestand van je huidige
producten via het controlepaneel van je webwinkel. Je kunt dit doen bij Winkel –> Extra –
>Importeren / Exporteren –> Exporteer.
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Er wordt nu een bestand naar je computer gedownload. Open dit bestand met Excel.  Je
kunt in dit bestand alle producten vanuit je andere CSV-bestand toevoegen. Let wel: het is
daarbij belangrijk dat je alle kolom- en tabelnamen hetzelfde laat, ook al gebruik je enkele
misschien niet.

Vergeet daarbij niet dat het veld “model” in het products tabblad een verplicht veld is. Vul
deze daarom altijd in.
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Let wel: omdat de productafbeeldingen op een andere server worden gehost (namelijk die
van je vorige webwinkelaanbieder of die van je dropshipper) kunnen we deze helaas niet
automatisch via de import-tool voor je importeren. We kunnen de afbeeldingen in dat geval
wel alvast in één keer voor je toevoegen op de server. We ontvangen in dat geval graag alle
afbeeldingen, eventueel gesorteerd in mappen, in een ZIP-bestand per mail. Is het ZIP-
bestand te groot dan kun je ons het bestand ook toesturen via wetransfer.com.

Krijg je een foutmelding of kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op. Vergeet
daarbij niet om het CSV-bestand mee te sturen, zodat we je direct kunnen helpen!
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5. Informatiepagina’s
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/5-informatiepaginas/

We gaan je nu uitleggen hoe je informatiepagina’s toe kunt voegen. Je vindt deze
informatiepagina’s onder het kopje “Informatie” helemaal links onderin je webwinkel.

Je kunt extra pagina’s toevoegen aan dit menu bij Winkel –>
Inhoud –> Pagina’s. Klik rechtsboven op de knop “Toevoegen”. Vul
daar vervolgens het onderwerp en de inhoud van je pagina in.

Onder het tabblad Gegevens vul je de SEO-URL naam in. De SEO
URL naam is de URL-naam van de pagina. Deze naam vind je terug
in de adresbalk van je browser (bv.
http://www.uwdomeinnaam.nl/seo-url-naam). Voor de SEO URL
naam geldt dat er geen vreemde tekens of spaties mogen worden
gebruikt. Alleen cijfers, letters en dashes ( – ) zijn toegestaan. Deze
naam moet tevens uniek zijn en mag niet in andere pagina’s, producten of categorieën
worden gebruikt.

Als laatste vink je “Footer” aan en sla je de pagina op. Je pagina wordt nu onder het kopje
“Informatie” in je webwinkel weergegeven.

Heb je alle pagina’s toegevoegd dan is het nu tijd om je te leren bloggen via onze
ingebouwde blogfunctionaliteit.
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6. Bloggen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/bloggen/

Wil je je zoekresultaten in zoekmachines als Google verbeteren dan is het een goed idee om
te gaan bloggen. Voordat je een blog-bericht toe kunt voegen zul je eerst een aantal
categorieën aan moeten maken. Je kunt dit doen bij Blog –> Categorieën  in het
controlepaneel van je webwinkel. Klik daar rechts bovenin op de knop “Toevoegen” en vul
de gegevens van je nieuwe categorie in.

Zodra je een categorie hebt aangemaakt kun je je eerste bericht toevoegen bij Blog –>
Berichten. Vul daar alle velden in. Mocht er iets onduidelijk zijn dan vind je achter veel
velden een informatie-icoon. Wanneer je daar met je muis op gaat staan verschijnt er meer
informatie.

Als laatste zullen we je blog-overzicht nog even moeten koppelen aan je menu. Je kunt dit
doen bij Winkel –> Categorieën . Klik daar rechtsboven op de knop “Toevoegen” en vul de
gegevens in. Ga vervolgens naar het tabblad “Doorverwijzen” en geef daar onderaan bij
“URL” de link naar je blog op. De link naar je blog is http://jouwdomeinnaam.nl/blog-
overzicht. Klik vervolgens op Opslaan. Je vindt nu een nieuw menu-item (genaamd “Blog”)
terug in je webwinkel.

In het laatste hoofdstuk leggen we je nog een aantal instellingen uit die je mogelijk wilt gaan
gebruiken in je webwinkel. Ga naar Overige instellingen.
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7. Overige instellingen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/7-overige-instellingen/

In het laatste hoofdstuk leren we je hoe je cadeaubonnen en kortingsbonnen in kunt
stellen, medewerkers toe kunt voegen en de standaard teksten in je webwinkel kunt
wijzigen.

We beginnen met het instellen van de cadeaubonnen.
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7.1 Cadeaubonnen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/7-overige-instellingen/7-1-cadeaubonnen/

In je webwinkel hebben klanten de mogelijkheid een cadeaubon bij je te bestellen. Men
vindt deze optie onderin je webwinkel onder het kopje “Extra”. Zodra de klant een
cadeaubon heeft besteld en betaald wordt de bon automatisch aangemaakt in het
controlepaneel van je webwinkel en verstuurd naar de klant.

Je kunt er ook voor kiezen handmatig cadeaubonnen aan te maken. Je kunt dit doen bij
Verkoop –> Cadeaubonnen –> Cadeaubonnen . Klik rechtsboven op “Toevoegen” en vul
de gegevens daar in.

Wil je ook graag weten hoe je een kortingsbon toe kunt voegen? Klik dan hier.
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7.2 Kortingsbonnen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/7-overige-instellingen/7-2-kortingsbonnen/

Kortingsbonnen kunnen je omzet verhogen. We zijn immers gek op korting! We raden
daarom aan hier dan ook flink gebruik van te maken.

Je kunt een kortingsbon aanmaken in het controlepaneel van je webwinkel bij Verkoop –>
Kortingsbonnen. Klik daar op rechtsboven op de knop “Toevoegen” en maak je eerste
kortingsbon aan.

Afrekenen met kortingsbon

Je klanten kunnen hun eigen kortingscode vervolgens opgeven in het Winkelmandje.

Zie jij in jouw winkelmandje geen mogelijkheid om een kortingsbon in te voeren? Controleer
dan of de kortingsbon-module bij Winkel –> Inhoud –> Bestelopties  ingeschakeld is.

Uw kortingsbon is niet (meer) geldig, volledig verbruikt of de code is niet correct.
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Ontvang je deze melding, controleer dan of je de juiste kortingscode hebt opgegeven. Mocht
dat niet het probleem zijn, controleer dan of bij Verkoop –> Kortingsbonnen –> Wijzigen
de start- en einddatum goed zijn ingevuld en zorg ervoor dat het “Max. gebruik totaal”
voldoende is.

Wil je ook leren hoe je meerdere gebruikers aan kunt maken via het controlepaneel van je
webwinkel? Wij leggen je hier uit hoe je dat kunt doen.
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7.3 Medewerkers toevoegen
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/7-overige-instellingen/medewerkers-toevoegen/

Ga je met meerdere personen aan je webwinkel werken dan is het een goed idee om
meerdere gebruikers aan te maken. Je kunt dit doen bij Instellingen –> Medewerkers in
het controlepaneel van je webwinkel. Klikt daar rechtsboven op de knop “Toevoegen” en vul
de gegevens van de nieuwe gebruiker in.

Verkoper

Kies je bij “Medewerkersgroep” voor Verkoper, dan heeft de medewerker geen rechten om
je instellingen te bekijken of te wijzigen. De verkoper heeft alleen toegang tot de menu-
items Winkel, Verkoop, Design, Rapporten, en Verkoop.

Beheerder

Een beheerder heeft volledige toegang voor alle pagina’s in het controlepaneel.

Ga naar het laatste hoofdstuk: het wijzigen van de vaste teksten in je webwinkel.
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7.4 Standaardteksten
theshopbuilders.com/inleiding/getting-started/7-overige-instellingen/vaste-teksten/

In je webwinkel vind je een heel aantal vaste teksten die door ons in je webwinkel zijn
toegevoegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de teksten in de bevestigingsmails, of teksten als
“Inloggen”, “Registreren” of “Winkelmandje”. Je kunt via het controlepaneel van je webwinkel
zelfs deze teksten wijzigen, mocht je dat graag willen.

Hoe je dat kunt doen?

Ga naar Instellingen –> Internationaal –> Standaard teksten . Vink daar de taal aan die je
wilt wijzigen en klik rechtsboven op de knop “Bewerken“. Een nieuwe pagina opent zich
met daarin alle vaste teksten die door ons zijn toegevoegd. Pas de gewenste tekst(en) aan
en klik onderaan op “Bewaren“.

De standaard teksten zijn nu gewijzigd.
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