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1. Log ind
Når du første gang skal ind på din shops administration, får du følgende skærm frem:

Du har af en kundeservicemedarbejder fået at vide, hvilken E-mail-adresse og Adgangskode du skal bruge
for at logge ind.

Hvis du ikke har fået noget tilsendt, ringer du på tlf. 55 55 55 55 eller sender en mail på
support@danaweb.dk og en medarbejder i kundeservice vil være dig behjælpelig.
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Hvis du kan huske din E-mail-adresse, men ikke kan huske din Adgangskode, skal du trykke på ”Glemt
adgangskode”.

Da vil du få mulighed for at indtaste din E-mail-adresse, og systemet vil sende dig en ny Adgangskode, som
du skal logge ind med.

2. Topbaren
I toppen af din administration er der en sort bar, som indeholder en håndfuld links.











Dit firmas navn
Indkøbskurv. Åbner en oversigt over de seneste ordrer. Hvis der er en rød boks betyder dette, at
der er nye ordrer (tallet henviser til, hvor mange der er). Herfra kan du enten trykke på den enkelte
ordre eller gå til listen af ordrer.
Menneskeikon. Åbner en oversigt over de seneste registrerede kunder. En rød boks viser antallet af
nye kunder. Herfra kan du enten vælge at trykke på en enkelt kunde eller gå til listen af kunder.
Talebobleikon. Åbner en oversigt over de seneste kundeservicebeskeder. En rød boks viser antallet
af nye beskeder. Herfra kan du enten vælge at få vist en enkelt af beskederne eller gå til listen af
beskeder.
Søgefelt med ”overalt” med dropdownliste. Denne tillader dig at søge i indholdet på din shop –
selv fra administrationssiden, hvis du ikke kan huske, hvor de enkelte dele kan indstilles.
Hurtig adgang. Dette er hurtig-adgangslisten – en menu, som præsenterer de mest brugte links.
Dit navn. Minder dig om, hvilken bruger du er logget ind med.
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”Mine indstillinger” link. Tager dig til din kontos indstillinger, hvor du kan indstille nogle personlige
indstillinger såsom sprog eller ændring af din adgangskode.
”Log Af” link. Logger dig ud af den nuværende brugerkonto.
”Se Butikken” link. Åbner et nyt vindue med din shops forside.

3. Menuen
Hvert menupunkt giver en række muligheder:












Katalog. Dette er hjertet af din shop, hvor du tilføjer produkter, opretter kategorier, indstiller
egenskaber og værdier m.v.
Ordrer. Når dine kunder begynder at tilføje produkter til deres indkøbskurve, vil du begynde at se
ordrer i denne menu. Dette er også stedet, hvor du tager dig af returvarer, kreditnotaer, beskeder
til kunder om forsinkelser m.v.
Kunder. Her kan du få adgang til alle oplysninger omkring dine kunder, rette deres adresser,
oprette grupper til kunder, som du kan give specielle tilbud, kundeservice og endda styre
kontakttitler for firmaet, hvis det bliver nødvendigt.
Prisregler. En meget specifik menu, som nemt giver dig mulighed for at lave rabatkoder og
prisnedsættelser via en række regler.
Forsendelse. Alt vedrørende forsendelser og deres omkostninger.
Lokalisering. Hjælper dig med at sætte lokale værdier for din shop, såsom sprog, valuta, moms,
regler for moms og de geografiske enheder.
Moduler.
Præferencer. DanaShop er en meget justerbar løsning, og du kan redigere næsten al dens adfærd
ved hjælp af de præferencer, der ligger her.
Statistik. Giver adgang til alle de utallige statistikker og grafikker, der er samlet og genereret over
din shop.

4. Instrumentbræt
Når du er logget ind, bliver du mødt af instrumentbrættet. Dette indeholder genveje til de værktøjer, som
du vil komme til at bruge mest. Det kan virke uoverskueligt første gang, du kommer ind på det, men du vil
hurtigt finde ud af, at det giver et fantastisk overblik.

OBS: Ny version er tilgængelig.
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Denne skal du IKKE opdatere.
Systemet bag shoppen sender hele tiden nye opdateringer i luften med små rettelser. De moduler, der er
tilknyttet til din side, kan vi ikke garantere virker, hvis du opdaterer manuelt. Vi tester det hele igennem for
dig og opdaterer også systemet for dig.

4.1. Hurtige hyperlinks
Denne kolonne starter med en håndfuld hurtige links, der fører til nogle af de mest brugte sider på dette
trin i din udforskning af DanaShop. Disse knapper skal hjælpe dig i gang med din daglige opgave hurtigere.

Såsom:








Varer solgt for nyligt
Ny ordre
Ny vare
Nyt modul
Ny prisregel for indkøbskurven
Ny CMS-side
Efterladte kurve

4.2. Dine oplysninger
I højre side vises de vigtigste oplysninger om dine handler. Den indeholder din shops daglige aktiviteter
såvel som grafer over dit salg og en liste over de seneste ordrer. HUSK at du ved et tryk på enten ”Se mere”
eller på knappen under Hændelser vil kunne komme hurtigt ind på yderligere oplysninger.
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4.2.1. Denne måneds aktivitet
Du kan her se, hvor meget aktivitet du har haft den seneste måned mht. salg, antal nyoprettede kunder,
antal ordrer og antal sete varesider.

4.2.2. Kundeservice
Her vil du få et hurtigt overblik over diverse tråde, du har kørende. Tråde er korrespondancer, du har med
dine kunder. Der kommer mere om dette under punkt 7.

4.3. Statistikker
Her vil du kunne se grafer over den seneste uges salg.

4.4. Seneste Handler
De seneste handler vil ligge her.

9

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

5. Katalog

Grundlaget for shoppen er dets ”Katalog”, som indeholder produkter og produktkategorier. At opbygge og
forbedre dit katalog er det vigtigste, du kan gøre. Dette er stedet, hvor din shop bliver en realitet, og der
skabes indhold, som dermed giver værdi til din shop.
Som hjertet i din shop fortjener kataloget en stor del af din opmærksomhed. Tilføjelse af dine produkter
betyder ikke kun et billede og tekst. Du skal kende dine produkter indgående mht. pris, vægt, størrelse,
funktioner, specifikationer, detaljer m.m. Du bør ikke begynde at tilføje produkter til dit katalog uden at
vide præcis, hvad du ønsker at præsentere for dine kunder. Derfor er det nødvendigt, at du har en fast plan
mht. dine produkter og den måde, de vil blive vist på.
”Katalog”-sektionen kan du komme til ved at åbne menuen af samme navn.
Punkterne i denne menu er sat i rækkefølge ud fra deres betydning for din daglige ledelse af din shop. Man
bruger mere tid på at oprette / redigere / slette produkter end at tilføje billeder eller oprette leverandører.

5.1. Når du skal tilføje dit første produkt
Du skal starte med en klar plan.





Hvilken kategori tilhører produktet? Du bør definere i forvejen, hvilke kategorier og
underkategorier der skal være – ud fra dine varer.
Hvem er producenten? Hvis det er dig selv, der har udviklet varen, tilføjer du dig selv som
producent.
Hvem er dine leverandører af produktet? Hvis du leverer det selv, skal du oprette dig selv som
leverandør.
Har du beskrivelse, billeder og alle andre detaljer klar? Jo mere dine kunder ved, jo lettere er det
for dem at tage beslutningen.

Du kan begynde at tilføje produkter med minimal information og redigere dem efter behag, men før
lanceringen af din butik, bør du i det mindste have denne information nedskrevet.
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5.2. Varer
Du kan administrere produkter i din shop ved hjælp af Varer, som ligger under Kategorier-fanebladet.
Her vil du kunne se de eksisterende Varer og nogle få detaljer.

Du kan tilføje nye Varer ved at trykke på ”Tilføj ny” øverst til højre. En formular vil fremkomme med
adskillige menupunkter i venstre side.

I den følgende sektion går vi igennem disse punkter et efter et. Vi begynder med det første menupunkt i
venstre side: Information, som giver dig mulighed for at udfylde den generelle information om din Vare.

5.2.1. Importere/eksportere Varer
Se mere under punkt 13.

5.2.2. Varesidens globale funktioner

Når du giver en ny Vare et navn har varesiden 3 knapper i toppen.
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Gem. Denne gemmer enhver ændring, du har lavet og tager dig tilbage til varelisten under punkt
5.1
Tilbage til liste. Denne tager dig tilbage til varelisten uden at gemme de ændringer, du evt. har
lavet.
Gem og bliv. Denne gemmer enhver ændring, du har lavet og lader dig blive i dette produkt modsat
Gem. Dette er især nyttigt, hvis du ønsker at se ændringerne med det samme.

Så snart du har gemt din Vare, ved enten Gem eller Gem og bliv-knapperne, vil flere knapper komme frem
på varesiden.







Dupliker. Danner en præcis kopi af den aktuelle vare. Dette er meget brugbart, når du vil bruge det
aktuelle produkts data som skabelon for et nyt produkt, så du slipper for at indtaste de samme
oplysninger to gange. F.eks. kan to produkter være forskellige, men dele de samme egenskaber og
leverandører. OBS: Hvis du har brug for at lave forskellige versioner af den samme Vare, fordi den
varierer i farver, kapacitet, størrelse osv. Så bør du lave en Variant.
Eksempel. Viser, hvordan det vil komme til at se ud på selve shoppen. Denne er meget nyttig, da
den virker, selv om produktet er deaktiveret og ikke vises på siden.
Varesalg. Denne sender dig statistikken over varesalg. Det viser dig en grafisk oversigt over både de
besøgende på den pågældende side og sidens salgsstatistik.
Slette denne vare. Fjerner alle data for den vare, du sidder med.

5.2.3. Udfylde varens globale information
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Det første felt er vigtigt. Her vælges om Varen er en Pakke (en kombination af min. 2 eksisterende
produkter), en Virtuel vare (filer der downloades, service m.v.) eller en klassisk Vare, som sendes med
posten.

5.2.3.1. Den klassiske vare
Navn. Det første, der skal indtastes, er varens navn. Dette vil fremkomme i søgemaskineresultater. Til højre
for feltet kan du se et flag. Her kan du trykke for at indtaste varen på evt. andre sprog, der er tilkøbt. OBS:
Du SKAL give produktet et navn på hovedsiden, før du kan gemme den. Det er ikke muligt at gemme, før
den har et navn, og mange andre funktioner kan man ikke se, før varen er gemt.




Reference. Dette er din egen interne reference. Det kan være et nummer eller dets reference fra
varelageret, eller andet som gør det unikt. Det er valgfrit, om denne skal udfyldes.
EAN13 eller JAN. Dette er stregkodenumre, som bruges over hele verden for at kunne identificere
varerne. Du kan vælge at bruge EAN13 eller JAN. JAN er især udbredt i Japan.
UPC. En 12-cifret stregkode, som bruges bredt i Nordamerika, Storbritannien, Australien og New
Zealand.

5.2.3.2. Pakke
Når du vælger en Pakke, får du mulighed for at vælge, hvilke varer der skal være i denne pakke.
Det første felt er til at søge efter allerede eksisterende varer.
Det andet felt er til at angive antallet af det valgte produkt, der skal være med i pakken.
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Du kan tilføje så mange varer, du ønsker, og du sletter dem ved at klikke på skraldespanden.

5.2.3.3. Virtuel vare
Din shop kan også indeholde virtuelle varer. Det vil sige varer, der ikke skal sendes, f.eks. koncertbilletter,
e-bøger, virkelige services m.v.
Processen er næsten ens med at oprette en virkelig vare.
Til at starte med er der kun ét felt, der skal tages stilling til: Har denne vare en associeret fil?:


Nej. Du antyder, at du sælger en service, og dine kunder skal ikke downloade noget.



Ja. Du antyder, at der betales for en download

Vælger du ”Ja”, kommer der flere felter frem:


Upload en fil. Klik på Vælg fil for at finde filen på din computer. Når du har valgt en fil, vil uploaden
begynde.



Filnavn. Navnet på filen. Den bliver automatisk udfyldt med navnet på den fil, du har uploadet. Vi
anbefaler, at du ikke ændrer i filnavnet.



Antal af tilladte downloads. Du kan sætte et antal på, hvor mange gange filen kan downloades, når
kunden har købt den. Hvis det skal være ubegrænset, sættes den til 0.
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Udløbsdato. Du har mulighed for at sætte datoen, hvis der er en udløbsdato på din fil.



Antal dage. Du kan sætte et antal dage, hvor filen kan downloades. Hvis der ikke er nogen
begrænsninger på, sættes den til 0.

I højre side er desuden 4 valgmuligheder:





Status. Hvis du ikke ønsker, at denne Vare skal være synlig for dine kunder, skal den stilles til
Deaktiveret.



Synlig i. Du kan yderligere vælge, at Varen skal være tilgængelig gennem forskellige kanaler:
o Overalt. Kunder kan se produktet ved at kigge i oversigten på siden, søge efter Varen eller
bruge dets direkte URL-adresse.
o Oversigt. Kunder kan finde Varen ved at kigge i oversigten på siden eller bruge dets direkte
URL-adresse.
o Søgning. Kunder kan finde Varen ved at søge efter den eller bruge dets direkte URL-adresse.
o Ingen steder. Kunder kan kun finde frem til varen ved at bruge dets direkte URL-adresse. De vil
altså ikke kunde finde det ved at kigge i oversigten eller ved at søge efter den. Dette er en rigtig
god måde at lave private produkter på, som kun ganske få betroede kunder kan få adgang til.
Dette kan gøres midlertidigt, da du til enhver tid kan ændre denne indstilling.

Valgmuligheder. Et par specifikke indstillinger.
o Kan bestilles. Hvis du fjerner fluebenet i denne boks, kan dine kunder ikke ligge denne Vare i
deres kurv.
o Vis pris. Hvis Kan bestilles-knappen ikke er valgt, kan du vælge enten at vise produktets pris
eller ej.
o Kun online (sælges ikke i butik). Denne indstilling vil være uundværlig, da dette forhindrer
kunderne i at kontrollere en vares pris online og komme ned i din butik og forlange varen til
samme pris.
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Stand. Ikke alle shops sælger nye varer. Denne gør det muligt for dig at angive Varens tilstand.
o Ny. Varen er helt ny, forseglet og i sin originale indpakning.
o Brugt. Varen har været solgt mindst en gang før og er sandsynligvis brugt af en anden (Second
Hand). Det burde komme i den originale indpakning, som kan være lukket af tape.
o Istandsat. Varen er blevet returneret af forskellige årsager (ridser, buler eller andre former for
kosmetiske skader, som ikke påvirker enhedens funktion).

Nu da disse oplysninger er indtastet, kan du begynde at tilføje en beskrivelse af dit produkt. Beskrivelen af
dit produkt er vigtig både for dine kunder (jo mere information, jo bedre) og for søgemaskiner (det vil gøre,
at din shop bliver vist oftere).

De to beskrivelsesfelter har forskellige mål:



Kort beskrivelse. Det første felt giver dig mulighed for at skrive en kort beskrivelse, der vises i
søgemaskinerne og i oversigten af dine produkter. OBS: Dette felt er begrænset til 400 tegn.
Beskrivelse. Det andet felt giver dig mulighed for at skrive en fuldstændig beskrivelse af Varen. Teksteditoren tilbyder dig en bred vifte af muligheder for at skabe en visuel attraktiv beskrivelse, såsom
skrifttype, -størrelse, -farve m.v. Selvom det andet felt ikke har nogen grænser for, hvad du kan gøre,
kan du dog sætte for meget indhold på. Stræb efter at vise den vigtigste information på en
overbevisende måde.

Tags. I dette felt tilføjes nogle begreber og nøgleord, der vil hjælpe dine kunder med nemt at finde det, de
søger.

5.2.4. Priser
Prissektionen kan være skræmmende – med felter, som påvirker hinanden, samt moms at tage hensyn til.
Dette bliver gjort i feltet Priser i venstre side.

16

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

Sæt prisen, som vil blive vist i din shop, ved at følge vejledningen herunder.


Engros-pris før moms. Giver dig mulighed for at kende din indkøbspris og dermed sammenligne det
med din salgspris for at nemt beregne din fortjeneste.



Detailpris før moms.



Momsregel. Den moms, der gælder for varen. Vælg mellem de forskellige satser, som du har
registreret. Hvis du har brug for at oprette nye momssatser, klik på "Opret"-knappen. Hvis du vil
opsætte generelle momsregler, gøres dette "Lokalisering" på "Moms"-siden.
Læs mere om momsvejledning under punkt ”10.5. Moms” i denne vejledning.



Detailpris med moms. Viser prisen på varen inklusiv moms. Du kan justere værdien, og Detailpris
før moms vil automatisk blive rettet ud fra momsreglen, du har valgt.



Enhedspris. Gør det muligt at lave varer, som vises med deres stykpris. Hvis du f.eks. skal sælge en
pakke med 6 dåser sodavand, så skal du udfylde dette felt med prisen pr. dåse. I feltet til højre
skrives der "dåse".



Vis "Tilbuds"-ikon på vareoversigten, og i beskrivelsen. Når du hakker denne af, vil dit produkt
blive vist som en tilbudsvare både i Kategori, i teksten på selve varen og i teksten på varelisten. Et
"Tilbuds"-ikon vil blive vist under selve varen.



Samlet detailpris. Denne pris vil blive opdateret i henhold til, hvad du indtaster i felterne over.

5.2.4.1. Specifikke priser
Du kan sætte en specifik rabatpris på produktet, som vil gøre sig gældende for kunden, brugergruppe, land
osv. Dette gøres vha. Specifikke priser under Priser i menuen.
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Tryk på "Tilføj en ny specifik pris".


For. Denne giver dig muligheden for at være meget specifik omkring, hvilke grupper denne pris skal
gælde. Dette indeholder valutaer, lande og endda dine kundegrupper (som vi kommer ind på
senere).



Kunde. Du kan endda vælge at være mere specifik ved, at du direkte kan vælge, hvem dette tilbud,
som du opretter, skal gælde for. Start med at skrive din kundes for- eller efternavn. OBS: Kunder er
dem, som har registreret sig som kunder. Dvs. hvis du vil give en rabat til en, som ikke allerede er
registreret som Kunde, så skal du oprette dem under Kunder.



Tilgængelig fra. Her kan du definere de datoer, som rabatten skal gælde i. Når du klikker i felterne,
vil en kalender komme frem, og deri vælger du dagene.



Begyndende fra [] enhed. Det er her, du kan indstille en vilkårlig pris uafhængigt af beregninger og
regelmæssige priser. Hold dette område på "0" for at bruge standard pris.



Behold basispris. Hak denne boks af for at justere Varepris (ekskl. moms).



Varepris (ekskl. moms). Hvis du ønsker at indtaste en pris manuelt.



Giv en rabat på. Her kan du angive rabatten enten i beløb eller i procent. F.eks. sættes en rabat for
en bestemt kunde til 50 og ”Beløb”, så får de 50 kr. rabat på netop denne vare.

Når du har udvalgt værdierne, tryk da på Gem og bliv, og opsummeringen af dine indtastninger vil komme
frem. Hvis du ønsker at slette igen, trykker du på skraldespanden i højre side.
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5.2.4.1. Administrer prioriteter

Du kan ændre på prioriteterne på shoppen ved hjælp af Administrer prioriteter-feltet. Du vil måske have, at
gruppen er vigtigere end valutaen.
Som standard står den til:
1. Shop (hvis du har mere end en shop)
2. Valuta
3. Land
4. Gruppe
På afkrydsningsfeltet i bunden kan du opdatere indstillingerne for alle produkter, hvis afkrydsningsfeltet
ikke er hakket af, så er indstillingerne kun gældende for det aktuelle produkt.

5.2.5. SEO
For at forbedre dit produkts listing på søgemaskiner og dermed øge din shops synlighed, vil vi anbefale, at
du omhyggeligt udfylder de forskellige SEO felter: Meta-titel, Meta-beskrivelse og Brugervenlig URL.
Bemærk at Meta-nøgleord ikke længere tilskrives værdi af Google, hvorfor det ikke er vigtigt at udfylde
dette felt.
OBS: SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization – på dansk betyder det søgemaskineoptimering.
For at komme ind i produktets SEO-oplysninger, tryk på menupunktet "SEO" i venstre side.
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Felterne på denne side giver dig mulighed for at optimere dit Katalogs synlighed på søgemaskiner (såsom
Google.dk)


Meta-Titel. Dette er det vigtigste felt, da titlen vil blive vist på alle søgemaskiner. Vær meget
præcis: Du skal overbevise brugeren af søgemaskinen om at klikke på dit link. Vær sikker på, at
titlen er unik for præcis dette produkt. Godt eksempel: "Levi's 501® Original Jeans - Tidal Blue Original Fit". Dårligt eksempel: "Item #02769869B bestseller".



Meta-beskrivelse. En præsentation af produktet i kun et par linjer (ideelt skal det være mindre end
155 tegn), denne skal fange kundens interesse. Denne vil komme frem i resultaterne på nogle
søgemaskiner, afhængig af hvad man har søgt efter: Nogle søgemaskiner kan vælge at få vist de
søgte søgeord direkte i forbindelse med sidens indhold. Sørg for, at beskrivelsen er unik for dette
produkt.



Meta-nøgleord. De vigtigste ord, som du gerne vil have, at netop dette produkt skal kunne findes
på. Du kan indtaste adskillige af disse adskilt af komma. Det er også muligt at indsætte udtryk - de
skal bare være omkranset af citationstegn. F.eks.: Trousers, denims, "blue jeans", jeans. Bemærk at
Meta-nøgleord ikke længere tilskrives værdi af Google, hvorfor det ikke er vigtigt at udfylde dette
felt.



Brugervenlig URL. Dette er et meget vigtigt felt, da det giver dig mulighed for at lave brugervenlige
webadresser til produkterne.

5.2.6. Relationer
At lave relationer på dit produkt betyder, at du parrer det sammen med andet indhold i din database:


Kategorier



Tilbehør
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Producenter

5.2.6.1. Kategorier
Relationer gør det muligt for dig at vælge, hvilke kategorier produktet skal vises på. Du kan vælge mere end
en, men hold for øje, at det er bedre for dine kunder, hvis kategorierne kun indeholder tilsvarende og
sammenlignelige produkter. Derfor bør du undgå at vælge hovedkategorien og i stedet vælge
underkategorier. Se mere under punkt 5.3.
F.eks. kunne en "Telefon"-kategori indeholde "Mærker" som underkategorier, såsom Apple, Samsung,
Nokia m.v. lige såvel som "Type", såsom Smartphone, flip-phone m.v. Det er op til dig at indikere
kategorierne, så de bliver mest overskuelige for dine kunder.
Hvis du finder ud af, at du skal bruge en Kategori mere, gem da din nuværende status af varen og tryk på
Opret ny kategori.
Standard-kategorien er nyttig, når en artikel er gemt under flere kategorier. Det tjener hovedsageligt at
tydeliggøre, hvilken kategori det er til brug i tilfælde af, at din kunde kommer til dit websted fra en
søgemaskine, da navnet på den kategori vises i produktets webadresse.

5.2.6.2. Tilbehør
Tilbehør-feltet giver dig mulighed for at vise relevante produkter i forbindelse med en given vare. Du
foreslår dermed andre varer til kunden, når de er inde og kigge på denne vare. Skriv de første bogstaver i
varens navn og vælg det, og varen er dermed valgt til tilbehør til det oprindelige. OBS: Du kan kun vælge
varer, som allerede er oprettet.
Du kan relatere så mange produkter til hinanden, som du ser som nødvendigt. Klik på skraldespanden for at
slette et relateret produkt. Et relateret produkt går kun én vej, forstået på den måde, at hvis du relaterer et
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head set til den vare, du redigerer, fx en Iphone 5, så er det ikke lig med, at en iPhone 5 også står som
relateret, når du så går ind under head set.
OBS: Tilføjelser til relaterede tilbehør og fjernelse deraf bliver automatisk opdateret.

5.2.6.3. Producent
Et produkt kan kun tilknyttes én producent. Vælg en i rullemenuen eller opret en ny producent, hvis det er
nødvendigt. HUSK at gemme den aktuelle status, inden du trykker på "Opret ny fabrikant"-knappen. Se
mere under

5.2.7. Fragt
Fragtudgifter skal ikke overses. De kan nemt fordoble den endelig pris på en ordre, og du skal være meget
åben omkring dette, da kunderne hader dårlige overraskelser.

Din Fragt-knap i venstre side giver dig mulighed for at sætte nogle vigtige detaljer omhandlende pakningen
af din vare:


Bredde, Højde, Dybde og Vægt. Du skal bestræbe dig på at udfylde hvert enkelt felt, da det ikke
kun er nyttigt for dig, men også for systemet i shoppen. Prisen på forsendelsen af varen vil da være
korrekt, og når kunden har valgt et fragtfirma, vil den endelige pris på varen fremkomme.



Ekstra omkostninger pr. antal [] kr. ekskl. moms. Denne kan vise sig at være meget nyttig for dig,
f.eks. til et produkt, der er særligt vanskelig at pakke, eller som er virkelig tungt.
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Forsendelsesmåder. Du kan her vælge, at den enkelte vare kun kan sendes med bestemte
fragtfirmaer, eller du kan vælge flere: Hold Shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på
alle dem, der skal tilføjes.

5.2.8. Varianter
Du vil ofte sælge det samme produkt i forskellige variationer såsom farve, str. (mht. tøj) og andre
egenskaber.
OBS: Du kan ikke oprette kombinationer, hvis du ikke allerede har oprettet det under "Varianter og
værdier" - punkt. 5.5.

5.2.8.1. Manuel metode
Ved tryk på ny kombination i toppen kan du oprette variantkombinationer en af gangen. Denne er god, når
der kun skal bruges ganske få varianter.
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Dette gøres ved at udfylde følgende:


Variant./Værdi. Vælg først en gruppe varianter, som f.eks. ”Farver”. Derefter vælger du værdien,
f.eks. ”Blå”. Klik til sidst på Tilføj. Du kan tilføje så mange, som du vil på denne måde. Det er dog
umuligt at kombinere 2 forskellige varianter. Man kan altså ikke både have ”Farve:Blå” og
”Farve:Rød” på samme variant. Så skal man oprette 2 varianter.



EAN13./UPC. EAN13 bruges for det meste i Europa og Japan som en form for stregkode/varenr.
UPC bruges primært i USA og Canada til samme formål.



Engros-pris. Denne skal efterlades tom, med mindre at denne variant af varen har en anden pris
end hovedprisen.



Indvirkning på pris/vægt. Hvis denne kombination har en indvirkning på pris / vægt / enhedsprisen
- så vælg Forøg eller Nedslag. Så får du mulighed for at justere, hvor meget pris / vægt /
enhedsprisen skal justeres med.



Minimum antal. Du vil måske foretrække, at denne kombination kun skal sælges i løsvægt. Brug
dette felt til at angive antallet af elementer, der skal sælges i løsvægt.



Tilgængelighedsdato. Hvis dette er en midlertidig varekombination, kan du angive den dato, hvor
denne vare ikke skal være til salg længere.



Billede. De billeder, der er knyttet til det oprindelige produkt (som uploades ved hjælp af
formularen i Billeder-fanen til venstre), vises. Marker afkrydsningsfeltet for de billeder, der bedst
repræsenterer denne kombination.



Standard. Hak af her, hvis du ønsker, at denne skal være standardvaren.
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5.2.8.2. Automatisk metode
Vare-Variant-generatoren tillader dig automatisk at generere alle de kombinationer og muligheder, du har
brug for.
Når du klikker på Vare-variant-generator, får du denne formular frem.

I venstre side vælger du, hvilke egenskaber dette produkt skal have - klik på Tilføj. Når du har valgt
varianterne, skal du indsætte mængder af hver vare i Antal-feltet. Vær forsigtig, da det skal være det
samme for hver kombination. OBS! Hvis du opretter varianter på et produkt der allerede har varianter, vil
det tal du skriver i ”Antal-feltet” bliver overskrevet på alle eksisterende varianter.
Du kan tilføje et referencenummer, hvis du har brug for dette. Klik på Generer disse kombinationer,
nedenstående tabel vises, og du kan redigere dem individuelt.


Egenskab - Værdi. Her kan tilføjes og slettes Egenskaber (man vælger, om det f.eks. er farver eller
str. man vil justere) og Værdier (sort, rød, S, M, L). Vær opmærksom på, at du ikke kan vælge to
forskellige Værdier, så hvis du har set et stk. tøj, der er tofarvet, ville værdien f.eks. skulle hedde
"Rød/grøn stribet".



Reference, EAN/Stregkode, UPN. Hvis det bliver nødvendigt, kan du tilføje disse på den enkelte
variant.
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Engros-pris. Denne skal efterlades tom, med mindre at denne variant af varen har en anden pris
end hovedprisen.



Indvirkning på pris./vægt. Hvis denne kombination har en indvirkning på pris / vægt /
enhedsprisen, så vælg Forøg eller Nedslag. Så får du mulighed for at justere, hvor meget pris / vægt
/ enhedsprisen skal justeres med.



Minimum antal. Du vil måske foretrække, at denne kombination kun skal sælges i løsvægt. Brug
dette felt til at angive antallet af elementer, der skal sælges i løsvægt.



Tilgængelighedsdato. Hvis dette er en midlertidig varekombination, kan du angive den dato, hvor
denne vare ikke skal være til salg længere.



Billede. De billeder, der er knyttet til det oprindelige produkt (som uploades ved hjælp af
formularen i Billeder-fanen til venstre), vises. Marker afkrydsningsfeltet for de billeder, der bedst
repræsenterer denne kombination.



Standard. Hak af her, hvis du ønsker, at denne skal være standardvaren.

Som du kan se, hjælper Variant-generatoren dig med at spare en masse tid, når du har mange egenskaber
til din vare. Den opretter automatisk alle de mulige kombinationer, du kan redigere og slette i dem, og den
blå variant indikerer, at den valgte kombination er hovedkombinationen (der skal være en
hovedkombination).
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5.2.9. Antal
Det fungerer ganske let. Siden giver dig en oversigt over alle de kombinationer for det aktuelle produkt
(hvis der ikke er kombinationer, er der en enkelt række). Det er op til dig at sætte den indledende bestand
for alle de kombinationer.

Du har desuden i bunden af denne side mulighed for at angive, hvad der skal ske, når varen ikke er på lager:


Afvis ordre



Tillad ordre



Standard: Afvis ordre som nævnt i Præferencer i punkt 12

Endelig kan du under Tilgængelige indstillinger skrive teksten, der skal fremgå, når varen er på lager, og når
man kan forudbestille varen.

27

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

5.2.10. Billeder
Billede-fanen i venstre side er til at inkludere billeder på din produktside. Du bør uploade alle billeder for
varen her, inkl. alle eksisterende kombinationer af varen (farve, str., form m.v.)

For at tilføje et eller flere billeder til din vare:
1. Klik på Upload et billede og vælg et billede fra din computer, som skal uploades. Upload sker
automatisk.
2. Det uploadede billede vil komme frem i tabellen nedenunder. Du kan her vælge, hvilket billede der
skal bruges som standardbilledet for din vare. Det er billedet med fluebenet, som er
standardbilledet og det, som vil blive vist på selve produktet.

5.2.11. Egenskaber
Fanebladet Egenskaber er stedet, hvor du angiver dine varers egenskaber (dvs. vægt, materiale,
oprindelsesland m.v.).
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Når du opretter egenskaber og værdier, tildeler du dem til de produkter, der er tilgængelige. Dette betyder,
at du ikke behøver at udfylde felterne for hvert enkelt produkt, men kun udfylde de nødvendige værdier og
tilføje dem senere.

Det er her, at funktionaliteten i sammenligningsfunktionen på shoppen gør sig gældende. For at
produkterne kan sammenlignes skal de have de samme egenskaber, men gerne med forskellige værdier.

5.2.11.1 Oprette en egenskab
Før du tilføjer en egenskab til en vare, skal du oprette den til almindelig brug i din shop. Du kan enten gå til
siden Egenskaber under Kataloger i menuen, eller du kan klikke på Tilføj en ny egenskab. Husk at gemme
alle ændringer først.

5.2.11.2 Tildeling af en værdi og egenskaber til en vare
Vi vil antage, at du allerede har indstillet alle dine egenskaber og omfattende værdier. Se punkt 5.6 for
hvordan.
I den nuværende vares Egenskaber, bliver der vist en tabel med en liste over alle din shops egenskaber.
Ikke alle vedrører dette produkt.
Du kan enten angive en værdi manuelt i Tilpasset værdi længst til højre, eller du kan bruge en af de
Forudbestemte værdier, hvis der er nogle tilgængelige. OBS: Du opretter dem selv, når du opretter
egenskaben. Hvis der ikke er nogle værdier for en egenskab, vil der stå N/A efterfulgt af "Tilføj
foruddefinerede værdier først".
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Hvis du vælger at lave en brugerdefineret værdi, så husk, at den skal sættes for hvert sprog.
Hvis der er foruddefinerede værdier til rådighed, vil de vises i en dropdownliste.

5.2.12. Tilpasning
Det er muligt for dine kunder at tilpasse det produkt, de vil købe.
Dine kunder kan få f.eks. indgraveret et billede eller tekst på et smykke, hvis du er guldsmed.
Dette giver dine kunder en personlig service, som de uden tvivl vil sætte pris på.



Filfelter. Du angiver, hvor mange filer de skal kunne uploade.



Tekstfelter. Du angiver, hvor mange tekstfelter du skal bruge.
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Når du har trykket på Gem og bliv, får du mulighed for at indtaste tekst på hver af felterne for at gøre det
nemmere for dine kunder.
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5.2.13. Vedhæftede Filer
Denne funktion gør det muligt for dig at gøre nogle filer tilgængelige for dine kunder.



Filnavn. Skriv, hvad du gerne vil have, at filen skal hedde ude på hjemmesiden.



Beskrivelse. Dette gør det muligt at skelne mellem filerne.



Vælg fil. Find filen på din computer.

Gem det, og du vil kunne se filerne ude på produktet.

5.2.14. Leverandører
Det kan godt være, at Leverandørerne ikke er vigtige for din shop eller dine kunder, men det kan være en
væsentlig del af din egen interne styring af shoppen, ikke mindst når du skal styre lageret. Det vil hjælpe dig
en del at kunne se, hvem du har købt den specifikke vare af.
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Tryk på Opret ny leverandør og nedenstående billede vil komme frem.
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5.3. Kategorier
Kategorier er væsentlige, da de giver dig mulighed for at gruppere tilsvarende produkter. Dette hjælper
kunderne med at finde deres vej gennem de mange produkter og indsnævre deres søgning, når leder efter
en bestemt type produkt. De gør det også nemt for kunderne at finde og sammenligne dem.
Du bør oprette en ny kategori fra det øjeblik, du har mindst to produkter med forskellige funktioner.

Når du opretter en produktkategori, bør du fokusere på én ting: Produkterne i denne kategori skal
være sammenlignelige. Dette er ikke kun nyttigt for dine kunder, men det er også en nødvendighed
for DanaShops produktsammenligningsfunktion.
OBS: Alle de Kategorier, du opretter, vil være under kategorier til ”Home”. Denne kan ikke slettes.
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5.3.1. Oprette Nye Kategorier

For at oprette nye Kategorier eller under kategorier skal du trykker på ”Tilføj ny” øverst til højre

Du udfylder følgende:






Navn
Overkategori. Her kan du vælge, om det skal være en overkategori. Dette gøres ved at tilknytte den
til ”Home”. Du kan også vælge, at det skal være en underkategori til en af de allerede eksisterende
overkategorier.
Beskrivelse. Her indtaster du eventuelt indhold, som skal ligge over selve produkterne.
Billede. Her uploader du et billede fra din computer, som vil repræsentere kategorien. Billedet vil
blive vist øverst på siden.

Dernæst bliver du præsenteret for nogle søgemaskineoptimeringsfelter. Denne information vil hjælpe dig
med at forbedre dit Katalogs synlighed på søgemaskiner såsom Google.




Meta-titel. Titlen som vil blive vist i søgemaskiner, når en kunde laver en søgning.
Meta-beskrivelse. En præsentation af din Kategori i ganske få linjer. Denne skal fange dine kunders
interesse, da den også vil blive vist, når dine kunder laver en søgning.
Meta-nøgleord. Nøgleord som du skal definere for, at din side bliver vist i søgemaskiner. Du kan
indtaste flere, de skal blot være adskilt af kommaer. Udtryk skal være indkapslet af anførselstegn.

35

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk





Et tip vil være at tage de vigtigste ord fra titel og fra beskrivelse og sætte ind her. Bemærk at Metanøgleord ikke længere tilskrives værdi af Google, hvorfor det ikke er vigtigt at udfylde dette felt.
Brugervenlig URL. Dette gør det muligt for dig at lave bedre titler til dine Kategorier, f.eks. i stedet
for at have en adresse som hedder http://www.danaweb.dk/category.php?id_category=3, så han
den komme til at hedde http://danaweb.dk/123-kategoriens-navn . Det, du skal gøre, er at indtaste
i feltet Brugervenlig URL, hvilke ord du ønsker der i stedet. OBS: Du kan KUN bruge bogstaver og
minus (-).
Gruppeadgang. Begrænser adgangen til Kategorien og dets Varer til bestemte kunder. For at
kunne se disse Kategorier skal dine kunder tilhøre en af brugergrupperne. OBS: Som udgangspunkt
er alle grupper valgt, når du opretter Kategorier. Se mere om dette under Kunder.

5.4. Overvågning
Overvågning er den del af din shop, som du skal have mest opmærksomhed på for bedst at kunne
administrere dit Katalog.
Fire sektioner vises:


Liste af tomme kategorier. Viser dig Kategorier, der ikke har nogen varer tilknyttet. Du bør enten
slette disse kategorier eller sætte min. et produkt på dem.



Vareliste med værdi og uden lagerbeholdning til salg. Viser produkter, der ikke længere er til salg.
Hvis der ikke er en god grund til, at de ikke er til salg, så sæt dem online igen.



Vareliste uden værdi og uden lagerbeholdning til salg. Viser produkter, der ikke længere er til salg.
Hvis der ikke er en god grund til, at de ikke er til salg, så sæt dem online igen.



Liste af inaktive varer. Viser produkter, som ikke er aktive på hjemmesiden, og som kunderne ikke
kan se. Overvej, om de skal være aktive igen – ellers slet dem fra kataloget.

Vi anbefaler, at du bruger Overvågningen tit for at optimere dit Katalog.
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5.5. Varianter og værdier
Varianter er basis af varekombinationer: Du kan kun lave variationer på en vare, hvis dens varianter
ændres.
Varianter er grundlagt på grundlaget af Varer, men de skal først være registreret i din shop under Varianter
og værdier.
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For at tilføje en ny variant, eller i andre ord tilføje en gruppe af variationsmuligheder (farver, materialer, str.
M.v.), klik på Tilføj ny variant, og en ny side vil fremkomme.

Udfyld formularen


Navn. Det præcise navn til denne. Det er nødt til at være kort, men præcist, så man ikke blander
dem sammen med andre varianter.



Offentligt navn. Dette er navnet, som dine kunder vil se på shoppen.



Varianttype. Her kan du vælge, hvordan varianterne præsenteres for dine kunder; enten som en
rul-ned-liste, en knap eller en farve.

Gem din nye variantliste og gå til variantlisten, derpå klikker du på Tilføj ny værdi.
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Udfyld formularen:


Variantgruppe. Vælg en i listen.



Værdi. Angiv her en værdi i varianten. F.eks. "Rød", "16 GB" m.v.

De næste felter er kun tilgængelige, hvis varianten er sat til en farvetype.


Farve. Hvis varianten er en farve, kan man indsætte en HTML-farve, f.eks. "#79ff22" eller "sort",
eller man kan bruge farvevælgeren for at få den præcise farve.



Tekstur. Hvis din vare ikke bruger en solid farve, men har et mønster som f.eks. tigerstribet, så kan
du uploade en lille billedfil som vil blive vist på produktsiden. Vær opmærksom på, at denne
erstatter HTML-farven fra før.

Husk at du kan redigere, tilføje og slette i dine varianter i menuen i venstre side.

5.6. Funktioner
Funktioner er produktets egenskaber. De forbliver det samme i hele produktets kombinationer.

39

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

Klik på Tilføj ny egenskab. En meget simpel formular viser sig, og det er her, du navngiver egenskaben.
Når du har oprettet en egenskab, trykker du på Tilbage til liste, og du kommer tilbage til listen, hvor du
trykker på Tilføj ny værdi.

Udfyld formularen:


Værdi. Giv værdien et navn.



Egenskab. Fra dropdownlisten vælger du en af de mulige egenskaber.

Du kan tilføje flere værdier i det samme felt ved at trykke på Gem og tilføj en anden værdi.
Hovedlisten vil vise dig alle dine registrerede funktioner. Du kan redigere eller slette hver enkelt med
knapperne i højre side eller vise deres værdier ved at trykke på +. Du kan også sortere rækkefølgen på dine
funktioner enten ved at klikke på pilikonerne eller ved at trække i dem.
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5.7 Producenter
Med mindre I laver jeres produkter selv, så bør du altid oprette jeres produkters producenter i DanaShop.
Ved at indtaste information om jeres producenter kan jeres besøgende let få et overblik over alle produkter
fra en pågældende producent. Desuden vil det have en positiv virkning på jeres position blandt
søgemaskinerne.

Klik på Tilføj ny, hvorefter du vil komme til en oprettelses-formular.
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Udfyld som minimum de påkrævede felter markeret med en rød stjerne *.


Navn. Indikere navnet på producenten og skal gøre den besøgendes overblik på jeres side bedre.



Kort beskrivelse. Beskrivelsen der vil fremgå hos søgemaskinerne når den besøgende laver en
forespørgsel. Hold dig til max. 100 tegn.



Beskrivelse. En mere grundig beskrivelse af producenten og om deres aktivitet og deres produkter.
Beskrivelsen vil blive vist på selve webshoppen sammen med de andre producenter.



Logo. At have et producent logo er væsentlig. Det kan lede den besøgendes øje til at stole på din
webshop næsten lige så meget som de stoler på producenten.



SEO felterne.
o Meta-titel. Titlen der dukker op på søgemaskiner når en bruger laver en søgning på f.eks.
Google.
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o Meta-beskrivelse. En præsentation af den pågældende side med blot et par linjer, som kan
fange brugerens interesse. Denne tekst vil også fremgå på søgemaskinerne.
o Meta-nøgleord. Nøgleord som du skal have på, for at søgemaskiner kan referere til din
shop. Du kan tilføje adskillige af dem adskilt af kommaer, ligesom du kan tilføje udtryk, der
skal være i citationstegn. Bemærk at Meta-nøgleord ikke længere tilskrives værdi af Google,
hvorfor det ikke er vigtigt at udfylde dette felt.


Aktiver. Du kan deaktivere en producent, endda midlertidigt. Dette vil kun fjerne den fra listen over
producenter på selve webshoppen.

Gem dine ændringer for at blive taget tilbage til listen over producenter. Derfra kan du gøre følgende:


Klik på en producents logo eller navn for at få en liste over de produkter der er tilknyttet den
pågældende producent. Hvis ikke der er tilknyttet et produkt endnu, så skal du gå op i menuen og
vælger Katalog > Varer > Find et produkt > Tryk på Relationer i menuen til venstre. Her kan du i
bunden af siden vælge hvilken producent der skal være tilknyttet.



Du kan deaktivere en producent ved at klikke på det grønne tjek-ikon. Når producenten er
deaktiveret bliver ikonet til et rødt kryds. Rediger/slet producenten ved at klikke på de respektive
knapper til højre.

5.7.1 Producent adresser
I bunden af producent-siden er der en adresse sektion. Hver producent kan have sin egen adresse
registeret i DanaShop. Dette tjener primært som en påmindelse for dig selv, på denne måde vil du altid
have kontaktinformationerne til jeres producenter tilgængelig direkte fra DanaShop.
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5.8. Leverandører

Ligesom for producenterne, kan besøgende på dit websted hurtigt få adgang til alle leverandørens
produkter. Dette gør navigationen rundt på dit websted lettere for dem. I form af synlighed på Google, vil
udfyldning af disse felter forbedre din placering i søgemaskinerne.
Tryk på Tilføj ny, og du vil få en formular frem, der skal udfyldes.
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Udfyld felterne:


Navn. Skriv leverandørens navn for at gøre det nemmere for dine kunder.



Beskrivelse. Deres beskrivelse vil blive vist i din shop.



Telefon / adresse / postnummer / by / land. Dette bruges udelukkende af dig, for at du nemt kan
finde de oplysninger, du skal bruge.



Logo. At have leverandørers logoer er vigtigt. Det gør, at dine kunder har tillid til din shop på
samme niveau, som de har tillid til leverandørens logo.



Meta-titel. Dette vil blive vist i søgemaskiner, når mulige kunder søger efter det.

45

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk



Meta-beskrivelse. En præsentation af din shop i ganske få linjer. Dets formål er at fange kunders
interesse. Beskrivelsen vil fremgå i søgeresultaterne.



Meta-nøgleord. Nøgleord som du skal have på, for at søgemaskiner kan referere til din shop. Du
kan tilføje adskillige af dem adskilt af kommaer, ligesom du kan tilføje udtryk, der skal være i
citationstegn. Bemærk at Meta-nøgleord ikke længere tilskrives værdi af Google, hvorfor det ikke er
vigtigt at udfylde dette felt.



Aktiver. Det er muligt at deaktivere en leverandør, selv midlertidigt. Dette vil kun fjerne den fra
leverandørlisten på din shop.

Gem dine ændringer for at blive ført tilbage til leverandørlisten. Derfra kan du:


Trykke på leverandøren og få vist en liste over de varer, der har denne leverandør tilknyttet. Hvis
der ikke er nogen varer tilknyttet, bør du gå dine varer igennem via fanebladet Leverandører under
selve varen.



Deaktivere en leverandør ved at trykke på det grønne flueben. Den ændrer sig til et rødt kryds.



Redigere og slette en leverandør ved at trykke på de respektive knapper i højre side.

5.9. Billedtilknytning
Billedtilknytning gør det muligt for dig på et enkelt billede (som placeres i toppen af kategorisider) at linke
til flere forskellige produkter.
Inden du opretter en billedtilknytning, skal du finde et billede, som repræsenterer Kategorisiden godt.
Tryk på Tilføj ny og følgende kommer frem:



Navn på klikbart billede. Indtast et navn
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Status. Vælg, om den skal være aktiv eller ej. Du kan vælge at udskyde billedets tilgængelighed.



Billede der skal være klikbart. Vælg billedet fra din computer, som du gerne vil have skal være
klikbart.

Derpå gemmer du, og du får mulighed for at vælge, hvilke Kategorier billedet skal tilknyttes.

Nu skal du se, hvordan du sætter et klikbart område på billedet.
Klik hvor som helst på billedet og træk din mus hen over billedet for at angive et klikområde. Det valgte
område vil lyse op, mens resten bliver mørkere. Vær meget omhyggelig med at sætte det klikbare område
korrekt.

47

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

I feltet lige under billedet skrives de første par bogstaver i den vare, som du ønsker tilknyttet til denne del
af billedet. Bekræft valget af produktet ved at trykke på OK.
Gentag dette på alle de klikområder, du ønsker på billedet.

5.10. Tags
Her kan du oprette og administrere eksisterende tags. Når du har givet tags til dine produkter, vil der være
en liste over alle de tags, der er. Denne side vil hjælpe dig med at administrere dem alle.
Tags er ligesom søgeord i Google, dette er bare i forbindelse med søgefunktionen på din shop.
For at lave et tag trykkes der på Tilføj ny og følgende fremkommer:



Navn. Giv dit tag et navn. Det bør være kort og præcist, så dine kunder får den bedst mulige hjælp
til at finde de tilknyttede varer.



Sprog.



Varer. Vælg, hvilke produkter som skal have tagget. Hold Ctrl-knappen nede, mens du klikker på
flere varer.

Så snart du har gemt siden, vil navnetagget være tilknyttet de varer, som du har valgt.
For at tilføje tags til et andet sprog gøres det samme, man vælger bare det andet sprog.
Når du har gemt, kommer du tilbage til siden med tags-listen. Herfra kan du slette og redigere dem. Ved
siden af rediger- og slet-knappen kan du også se, hvor mange varer der har de enkelte tags tilknyttet.
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5.11. Vedhæftninger
Det er muligt at dele filer med dine kunder, før de køber noget.
Hvis du f.eks. sælger elektronik, og du gerne vil opfordre dine kunder til at læse et dokument mht., hvordan
dette produkt virker, så er det muligt at uploade et dokument til dette formål.
Du kunne også bare gøre produktets PDF-manual direkte tilgængelig for download til højre på
produktsiden.
Hvert produkt kan have vedhæftede filer, som kan indstilles individuelt i deres egen Vedhæftede-fane. Hvis
du har brug for at anvende den associerede fil på mange varer, er det derfor kun nødvendigt at uploade
den én gang.
Når du har trykket på Tilføj ny, skal du udfylde følgende felter.


Filnavn. Giv vedhæftningen et navn. Husk at gøre det på alle sprog, den skal bruges.



Beskrivelse. Giv en hurtig beskrivelse. Husk også her at sætte det på alle sprog, hvor filen skal
bruges.



Fil. Klik på Vælg fil for at finde filen, der skal uploades fra din computer.



Tryk på Gem.

Det er nu muligt at tilknytte filen til alle de varer, som du ønsker, ved at gå ind på Varen og derefter på
Vedhæftede filer. Feltet nederst vil have alle de generelle filer, som du har uploadet liggende.
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6. Ordrer
Som chef for shoppen bliver du nødt til at beskæftige dig med dynger af ordrer og deres ledsagende
fakturaer og anmodninger om kundesupport - i hvert fald er det, hvad vi ønsker for dig. Den daglige opgave
med håndtering af en lang række ordrer kan være skræmmende, men vi gør vores bedste for at hjælpe dig
med at håndtere dine kunders køb sammen med kreditnotaer og returnering af varer.

6.0.1 Oprette ordre
Det er muligt at oprette ordrer bag shoppen. Dette er til stor nytte, når en kunde ønsker at købe en vare,
men det ikke er lykkedes for dem, og du er nødt til at tage hånd om det, mens kunden er i telefonen.

Hvis du klikker på Tilføj ny åbner en ny side med et enkelt tekstfelt mærket Søg kunder. Når du opretter en
ny ordre gennem administrationen, er din første opgave at knytte denne ordre til en kunde. Indtast de
første bogstaver i kundens fornavn, efternavn eller e-mail-adresse, og du vil få vist matchende konti.
OBS: Hvis kunden, du opretter denne ordre til, ikke har en brugerkonto endnu, kan du oprette en ved at
klikke på Tilføj en ny kunde-knappen for at åbne et vindue, hvor de vigtigste oplysninger skal udfyldes. Når
kontoen er gemt, bliver den valgte konto til ordren. Bemærk, at du også bliver nødt til at registrere kundens
adresse i bunden af Opret ordre.
Når du har valgt en kunde, vil ordreformularen fremkomme. Det er her, du skal lave de nødvendige
varebeslutninger for denne ordre.
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Søg en vare-feltet giver dig mulighed for dynamisk at finde produkter at tilføje. Skriv de første bogstaver i
varenavnet, og der vil fremkomme en dropdownliste med matchende produkter. Vælg et produkt og
mængde, og klik på Tilføj til kurv-knappen. Du kan selvfølgelig vælge blandt de mange varianter, et produkt
kan indeholde.
Den side giver dig også mulighed for at se de tidligere kurve og ordrer fra den pågældende kunde, hvis der
er nogen. Hvis det viser sig, at du har at gøre med en ordre, hvor det af den ene eller den anden årsag ikke
kan blive valideret af kunden, kan du bruge denne kurv for denne ordre ved at klikke på "Brug denne kurv"knappen.
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6.0.2 Gennemse ordre
For at kunne behandle de ordrer, du modtager, er du nødt til at se de oplysninger, de indeholder. Klik på
linjen med ordren, eller klik på knappen til højre for ordren.
Ordrens detaljeark fylder en hel side.
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Denne opsummering af ordren giver dig adgang til:


Statussen og historikken på ordren.



Forsendelsesfirmaets informationer: Totalvægt på ordren, og hvilket forsendelsesfirma kunden har
valgt.



Betalingsmetoden, der er brugt, prisen på varerne og forsendelsesomkostningerne.



Diverse detaljer på den bestilte vare.

Ud for leveringsadressen kan man se et lille G-ikon. Dette giver dig mulighed for at bruge Google Map til at
finde adressen på et kort.
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6.0.2.1 Ændre ordren
Ordrer er ikke uforanderlige. Der er mange grunde til, at du kan ændre en ordre, før dine produkter er
samlet, pakket og sendt til deres nye ejer. Et af produkterne er ikke på lager, kunden fortrød købet osv.
Tilføje en vare
Øverst på siden kan du finde Tilføj en vare-knappen, som udløser:
1. Rul ned på siden til Varer.
2. Føj et felt til ordrerne.

Når du tilføjer en vare, får tabellen Varer en række med en håndfuld af felter. Det første tekstfelt er faktisk
en lille søgemaskine. Skriv de første bogstaver i et produkt for at se en liste over tilsvarende produkter.
Vælg den, du vil tilføje. Hvis produktet har kombinationer, kan du vælge den i en dropdownliste, der vises
under navnet ”Enhedsprisen ajourføres”. Indstil mængden af produkter, og klik derefter på Tilføj vareknappen. Produktet tilføjes nu.
OBS: Det er ikke muligt at tilføje varer, der ikke har flere på lager.
Fjerne varer
For at annullere et produkt, gå ned til Varer og slet enten produktet ved at klikke på skraldespanden eller
ved at klikke på Rediger-ikonet, hvis du kun behøver at ændre mængden.
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Du kan redigere mængden af mange produkter på samme tid. Hvis et produkts mængde når 0, fjernes det
fra ordren helt. Du kan ikke fjerne mere end den mængde af produktet. Klik på "røde kors"-ikonet for at
annullere din redigering.

6.0.2.2 Ændre ordrestatus
Den første dropdownliste på siden giver dig mulighed for at ændre ordrens status. Overvågningsprocessen
er en meget vigtig del af hele ordren, som med hver statusændring, nye funktionaliteter og dokumentation
vil blive stillet til rådighed for ordren.

Du kan vælge imellem følgende statusser:


Afsendt



Afventer bankoverførsel



Afventer betaling via check



Afventer PayPal-overførsel



Annulleret



Betaling fejlet



Betaling fjernmodtaget



Betaling modtaget



Forberedes



Leveret



Refunderet



Restordre
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For at få en bedre oversigt over ordrens aktivitet registreres hver statusændring, og loggen vises lige under.
Derfor bør du ændre en status, når ændringerne sker.
Action-knapper
Action-knapperne i den øverste bjælke til højre ændres afhængigt af ordrens status.
F.eks.: Når varen sættes til Leveret, ændrer Tilføj en vare og Fjern en vare sig til to nye knapper: Returner
vare og Delvis returnering.


Returner vare. Må kun anvendes, når kunden har returnerede varer: Når den returnerede vare er
modtaget, kan du markere den som returneret direkte i bestillingsformularen. Klik på Returner
vare, og en ny kolonne vil fremkomme, rul ned på siden og angiv de pågældende vare, angiver
mængden af elementer, der blev returneret, og klik på Returner vare i bunden af tabellen.



Delvis returnering. Skal bruges, når du har brug for kun at returnere en del af ordren og ikke hele
ordren, enten fordi kunden returnerede den bestilte vare eller blot som et tegn på goodwill for et
beskadiget produkt, som kunden valgte at beholde alligevel.

Når du sætter en ordre som returneret, fremkommer følgende 3 muligheder:


Tilbagefør til lager. Når denne er hakket af, vil varen blive tilbageført til lageret, og lagerantallet vil
derfor blive øget tilsvarende.



Generer en kreditnota. Når denne er hakket af, vil en kreditnota blive genereret. Kreditnota er en
anerkendelse fra din shop af, at varen er blevet returneret, og at en tilbagebetaling er blevet
udstedt. Kunden kan derefter bruge det som kreditnota for hans eller hendes næste køb.



Generer en rabatkupon. Når denne er hakket af, vil en rabatkupon blive oprettet på samme værdi.
Rabatkuponen kan kunden bruge i sin næste handel. Du kan redigere hver kupon ved at klikke på
Rediger.

6.0.2.3 Dokumenter
Du kan få mange PDF-dokumenter ud af bestillingssiden. Når de er tilgængelige, er de opført i sektionen
Dokumenter på siden.

6.0.2.4 Forsendelse
Forsendelsesdetaljer for den aktuelle ordre kan delvist redigeres. Mere specifikt kan du ændre
trackingnummer på Rediger-ikonet i Trackingnummer-kolonnen, og klik indtast det nye nummer.
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6.0.2.5 Leveringsadresse
Leveringsadressen giver dig mulighed for at justere adressen, som I skal sende til. Du kan enten bruge
dropdownlisten for at vælge en anden adresse, som kunden allerede har registreret på din shop, eller du
kan trykke på Rediger.
OBS: Hvis du har brug for at sende pakken til en adresse, som ikke allerede er registreret i systemet, skal du
først oprette den.
Dette gøres ved at trykke på Kunder og Adresser. HUSK at skrive den korrekte mailadresse - det er således,
at administrationen kan finde ud af, at begge adresser hører til den samme kunde.

6.0.2.6 Rabat
I bunden af Varer har du mulighed for at sætte en rabat på kunden. Følgende skal udfyldes:


Navn. Giv rabatten et kort navn. Dette vil være synligt for kunden.



Type. Vælg, hvilken rabattype der skal bruges; procent, beløb eller gratis forsendelse.



Værdi. For procent og beløb skal der sættes en værdi.



Faktura. Vælg, hvilken faktura dette skal gøre sig gældende for, hvis det er på mere end en faktura,
kan du hakke af, at det gør sig gældende på alle fakturaer.
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6.0.2.7 Sende en besked med ordren
I Ny besked i bunden af siden har du mulighed for at tilføje en kommentar eller sende en besked til kunden.
Det er rigtig god kundeservice.

6.1. Fakturaer
Hver gang en ordre fra din shop er blevet valideret, sendes der en faktura til din kunde. Du kan downloade
fakturaerne for en enkelt ordre på siden ”Ordre”. Fra ”Faktura”-menupunktet under ”Ordrer” kan du
downloade et udvalg af fakturaer i PDF-format fra tidligere ordrer.
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Du kan få en PDF-fil på adskillige fakturaer ud fra følgende to måder:



Efter dato. Denne er meget nyttig, når du har brug for at printe alle fakturaer for en given periode.
Vælg start- og slutdatoen, og klik på Generer PDF-fil per dato i topbaren.
Efter statusser. En must-have når du har brug for at printe præcis, hvilke ordrer der er annulleret,
refunderet eller andet.

I begge tilfælde får du en PDF-fil med alle fakturaerne i.

6.1.1 Indstillinger for fakturaer
Du kan vælge, hvorvidt fakturaer skal være tilgængelige for dine kunder, så snart ordren er lavet, såvel som
Faktura præfiks og fakturanummeret, som du ønsker, der skal bruges fra på den printede faktura.



Aktiver fakturaer. Når denne står til Nej, vil dine kunder ikke modtage en faktura efter deres
handel. Du er ansvarlig for at lave en faktura, hvis din kunde skulle bede om en.
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Faktura præfiks. Skal stå til Nej. Systemet har sprogjusteret invoice præfiks, så man kan kende
forskel på dem. F.eks. ”#EN0001” og ”#DK0001” (EN står for England og DK står for Danmark).
Fakturanummer. Hvis din shop allerede har ordrer og fakturaer, før du får en shop hos os, så kan
du bruge denne indstilling til at justere fakturanummeret til et højere nummer.
Valgfri tekst. Denne kan du bruge til at lave en generel tekst i bunden af alle din fakturaer. Teksten
vil stå under navnet på din shop på fakturaen.
Fakturamodel. Du har mulighed for at vælge to slags fakturaer. Invoice til private kunder og Invoice
b2b til virksomhedskunder.
Brug harddisken som cache til PDF-fakturaer. Du kan vælge at bruge din egen computer til at lagre
PDF-fakturaer i stedet for i systemet. Så kører det hurtigere.

Glem ikke at gemme dine ændringer.
Når dine kunder beder om deres Fakturaer, kan du bede dem om at gå ind i Oversigt og detaljeret
information vedrørende mine ordrer på deres brugerlogin. Her gemmes alle deres fakturaer.

6.2. Returnering af varer (RMA)
På ”Returnering af varer”-siden har du mulighed for at tillade dine kunder at sende varer retur til dig. Du
skal blot lave et valg mht. returfristen og gemme.

Så snart du har aktiveret denne mulighed i din administration af shoppen, kan kunderne vælge at returnere
varen (forudsat at det er inden for tidsfristen). For at gøre dette skal kunden gøre følgende:
1. Gå til Oversigt og detaljeret information vedrørende mine ordrer når de har logget ind på
shoppen.
2. Vælg ordren, fra hvem du ønsker at returnere en vare fra.
3. Vælg varen, der ønskes returneret ved at hakke boksen af ved siden af dets navn.
4. Tilføj en forklaring, for at shopejeren får en forståelse af, hvorfor varen returneres.
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Så snart formularen er udfyldt, og kunden har klikket på Opret en reklamationssag vil forespørgslen blive
sendt til dig, hvorefter den også vil ligge på kundens Returnering af varer-siden.
Klik på navnet for den returnerede ordre for at se flere detaljer. Det er nu, du skal tillade returneringen
eller nægte den. Dette gøres via menuen Ordrer > Returneringer af varer (RMA) > Klik på den sag det
handler om.

6.3. Leveringsnotater
Et leveringsnotat er en meddelelse om levering. Dette er en seddel, som følger med pakken med de bestilte
varer. Dit logo vil være på leveringsnotatet, og denne vil angive indholdet af pakken. Ved modtagelse af
pakken kan kunden dobbelttjekke indholdet af pakken ud fra leveringsnotatet.

At få et leveringsnotat ud af systemet er ligesom at få en fakturaseddel. Vælg datoerne såvel som de
oplysninger, du vil have, og tryk på Gem for at danne dit dokument.
Du kan få PDF-filer af adskillige leveringnotater ud fra datoen, hvilket er nyttigt, når du har brug for at
printe leveringsnotater for en given periode. Vælg Fra og Til datoer og klik på Generer PDF-fil.

6.3.1 Indstillinger for leveringsnotater
De to muligheder er de samme som i fakturaindstillingerne:
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Leverings præfiks. Skal stå til Nej. Systemet har sprogjusteret invoice præfiks, så man kan kende
forskel på dem. F.eks. ”#EN0001” og ”#DK0001” (EN står for England og DK står for Danmark).
Leveringsnummer. Hvis din shop allerede har ordrer og fakturaer, før du får en shop hos os, så kan
du bruge denne indstilling til at justere fakturanummeret til et højere nummer.

Glem ikke at gemme dine ændringer.

6.4. Kreditnotaer
Efter du har accepteret at tage en vare retur, bør du modtage en pakke fra kunden. Når du har modtaget
pakken, skal du oprette en Kreditnota. Det kan også kaldes en ”Tilgodeseddel”. Kreditnotaer er ikke lavet i
siden af samme navn, men vises kun på siden.

På ordrelisten på siden Ordre klikker du på den ordre, hvor kunden returnerer varen, for at få flere detaljer.






Tryk på knappen Returner varer i toppen af siden.
Hak af i Tilbagefør til lager, hvis du ønsker varen tilbage på lageret.
Hak af i Generer kreditnota.
For at gøre kunden glad efter der er sket en fejl i ordren, kan du vælge at trykke på Generer en
rabatkupon.
Du kan også vælge at refundere leveringsomkostningerne ved at hakke Genbetal
leveringsomkostningerne af.

Når du har valgt alle de ønskede indstillinger, skal du bekræfte ved at klikke på Returner varer.
Kreditnotaen er nu oprettet og vil være tilgængelig i ordreoplysningerne samt på Kreditnota-siden.
Derfra kan du klikke på linket for at hente PDF-filen.
Kunden vil kunne se sine kreditnotaer på vedkommendes loginside på shoppen.
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Hvis du har oprettet en rabatkupon, vil kunden kunne se det under Mine rabatkuponer. Hvis de klikker på
den, skulle værdien af de(n) returnerede vare(r) være føjet til rabatkoden. Kunden kan bruge rabatkoden
(opført længst til venstre i kolonnen), næste gang han eller hun placerer en ordre.

6.5. Statusser
At have forskellige ordre- eller tilbagesendelsesstatusser gør det nemmere for dig at administrere din ordre
og returneringer samt holde kunderne orienteret om udviklingen i deres køb.
De forskellige tilgængelige statusser er synlige og redigeres på siden Statusser, som ligger under Ordre.

Siden viser en liste af de aktuelle ordrestatusser sammen med:






Deres karakteristiske farver: Eksisterende statusser har farver, der hurtigt hjælper med at vise, om
der er et problem med ordren, eller hvis det hele går godt.
Deres ikoner
Deres forbindelse til shoppens adfærd (mere er tilgængelige): Skal kunden modtage en mail, når
deres ordre får denne status? Tillader denne status, at kunden downloader og ser en PDF-version af
ordrens faktura?
Navnet på mailskabeloner: Du kan rette disse skabeloner sprog for sprog under de enkelte
statusser. Tryk på Rediger, og ved det danske flag trykkes der for at vælge andet sprog, og du har
mulighed for at indtaste værdierne her. Samme sted redigeres den enkelte status, altså ved at
trykke på Rediger. Husk at gemme.

6.5.1. Oprette nye statusser
Du kan oprette nye statusser ved at trykke på Tilføj ny i toppen – følgende formular fremkommer.
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Udfyld formularen:


Statusnavn. Hold det kort og præcist.



Ikon. Du kan bruge et 16*16 pixels ikon



Farve. Du bør stræbe efter, at farverne matcher de allerede eksisterende farver. Standardfarverne
er:



o

Rød/Orange: annullerede eller refunderede ordrer

o

Knaldrød: Betalingsfejl

o

Blå: Ordre som stadig afventer betaling

o

Lys grøn: Betalt ordre

o

Mørk grøn: Leveret ordre

o

Lilla: Afsendt ordre

o

Pink: Restordre

Valgmuligheder:
o

Betragt den associerede ordre som bekræftet. Hvis aktiveret vil denne status markere alle
tilknyttede ordrer som betalte og sætte dem i samme status.

o

Tillad kunden at downloade og se PDF-versionen af fakturaen. Hvis denne ikke er
aktiveret, skal du sende fakturaerne til kunden selv.

64

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

o

Skjuler denne ordrestatus for kunden. Denne gør det muligt for dig at lave interne
statusser til brug for dig og dit team. Kunderne vil aldrig se denne status på deres egen
side, når de er logget ind på shoppen.

o

Sende e-mail til kunden, når ordrestatus ændrer sig. Når denne er aktiveret, vil en dropdownmenu fremkomme, så du kan vælge, hvilken mailskabelon der skal bruges.

o

Marker ordren som afsendt. Vær forsigtig. Så snart en ordre er sat til at være afsendt, kan
det ikke ændres tilbage.

o

Marker ordren som betalt. Det samme gælder her. Så snart du har sat en ordre til at være
betalt, kan det ikke ændres tilbage.

o

Vis leverings-PDF.

6.5.2. Oprette en ny returstatus
Du kan desuden oprette nye returstatusser ved at trykke på Tilføj ny i bunden af forrige side. Følgende
formular fremgår.

Der er kun to felter: Angiv det ønskede statusnavn og dens farve, derefter trykkes der på Gem.

6.6. Ordrebeskeder
Når du har brug for at sende beskeder til dine kunder via administrationen, kan du vælge at gemme denne
besked med henblik på at bruge den igen på andre kunder med lignende spørgsmål og kommentarer.
For at gøre dette vælger du Ordrebeskeder under menupunktet Ordre i toppen af siden. Der ligger allerede
en, som hedder Forsinkelse.
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For at lave nye trykker du på Tilføj ny. Du har selvfølgelig mulighed for at redigere i den, der allerede ligger
der.

Formularen har det nødvendige:


Navn. Giv din ordrebesked et sigende navn, så du let kan finde den igen senere.



Besked. Skriv teksten, som du vil sende til din kunde.

Når dette er klaret, trykkes der på Gem.
Du kan oprette så mange beskeder, som du har brug for.
Når dine standardbeskeder alle er lavet, kan du sende dem til kunden ved at gå ind i deres ordre:


Vælg standardbeskeden.



Rediger i den, hvis det er nødvendigt.



Tryk på Send.

Din kunde vil modtage beskeden på den E-mail-adresse, som hører til deres konto.
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7. Kunder
Det er nødvendigt at tage dig godt af dine kunder. Det betyder, at du skal sikre, at deres profil indeholder
alle de oplysninger, du har brug for med henblik på at sende en pakke til dem, følge op på deres
supportanmodninger, skabe særlige rabatgrupper, at vide, hvilke ordre der er blevet afsluttet, og hvilke der
er blevet forladt samt meget mere.
Kundemenuen giver dig mulighed for at kontrollere, om kundernes oplysninger er korrekte, oprette
grupper, som du kan sætte rabatter på, håndtere kundeservice m.v.
Den første side under Kunder, som også hedder Kunder, giver dig en liste af alle de registrerede brugere på
din shop.

Dette giver dit et overblik med detaljer over dine kunder, som du kan bruge til at sortere og søge i:


Titler. Kunderne kan angive deres køn. Dermed kan du bedre tilrettelægge dine kunders oplevelser.
Der er 2 typetitler: Hr. og Fr.



Alder. At kende alderen på dine kunder kan også hjælpe dig med bedre at tilrettelægge din
demografi og vælge, hvilke produkter der passer bedst til dem.



Aktiveret. Indikerer, hvorvidt dine kunder er aktive eller ikke er. Du kan deaktivere en konto ved at
klikke på det grønne haktegn.
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Nyheder. Indikerer, hvorvidt de respektive konti har accepteret at modtage nyhedsmails fra jer. Du
kan afmelde det ved at klikke på det grønne haktegn.



Tilbud. Indikerer, hvorvidt de respektive konti har accepteret at modtage tilbudsmails fra jer. Du
kan afmelde det ved at klikke på det grønne haktegn. Sæt ikke nogen af kunderne til tilmeldt,
medmindre at du har fået deres accept, da dette vil blive betragtet som Spam.



Registreringsdato/sidste besøg. Disse kan altid være brugbare, når du sorterer dine kunders konti.



Handlinger. Du kan regidere dine kunders konti,trykke på forstørrelsesglasset samt se beskeder,
ordrer, adresser m.m., eller du kan slette den for evigt.

7.1. Oprette en ny Kunde
For at oprette en ny kunde trykker du på Tilføj ny, og en formular fremkommer.

Udfyld kundeinformationerne:
Titler. Vælg imellem disse.

68

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

Fornavn. / Efternavn. / E-mail-adresse. Disse er vigtige. Navnene er brugt i bekæftigelsesmailen, som
shoppen sender, og E-mail-adressen bruges til at logge ind med.
Adgangskode. Vælg et kodeord på min. 5 tegn.
Fødselsdag. Denne information kan bruges til fødselsdags-e-mails og midlertidige rabatter.
Status. Du ønsker måske at have en konto, som ikke skal være aktiv endnu.
Nyhedsbrev. Bruges af nyhedsbrevmodulet til, at du sender regelmæssige oplysninger til de kunder, som
har bedt om det.
Tilbud. Kan bruges af moduler til at sende regelmæssige tilbud til de kunder, som ønsker disse. Sæt ikke
nogen af kunderne til tilmeldt, medmindre at du har fået deres accept, da dette vil blive betragtet som
Spam.
Gruppeadgang. At bruge gruppeadgang giver dig mulighed for at danne grupperabat. Der er flere fordele
ved at bruge grupper, dette kommer vi ind på senere.
Standardgruppe. Ligegyldigt hvor mange grupper en kunde er medlem af, skal de altid have en
hovedgruppe.

7.2. Visning af en kundes information
I tilfælde, hvor du gerne vil have flere oplysninger om en given kunde, kan du klikke på Vis-knappen, som
ligger for enden af rækken i kundelisten. En ny side vises.
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De forskellige sektioner giver dig vigtig data om kunden:


Kundeinformation, for og efternavn, e-mail-adresse, ID, registreringsdato og dato for sidste besøg.



Information omhandlende tilmeldingen til shoppens nyhedsbrev og hvorvidt kontoen er aktiv.



Private bemærkninger fra dine ansatte.



Beskeder sendt af kunden til shoppens team.



Grupperne som kunden tilhører.



Opsummering af ordrene, som kunden har lavet. Blandt andet giver det dig mulighed for at vide,
når en kunde er meget glad for et produkt og, du måske vil give dem en særlig rabat ved deres 10.
køb. Klikker du på produktet, vil du blive dirigeret til ordren, som produktet er tilknyttet.



Registreret adresse.

70

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk



Indkøbskurve. Du kan se varer, som kunden har fyldt i kurven, men ikke nødvendigvis købt, siden
tilmeldingen. I det øjeblik kunden er på din shop, kan du i administrationen se, hvad der bliver
tilføjet i kurven i realtid.

7.3. Søge efter en kunde
At søge på kunder kan gøres på 2 forskellige måder.
Den første metode er enten at indtaste de informationer, du har, i søgebaren i toppen af siden. Ved at
vælge ”Overalt”, ”Efter navn” eller ”ved IP-adresse”, kan du lave en søgning baseret på:


ID: Nummeret der er tilknyttet til kunden i databasen.



For- eller efternavn. Vær opmærksom på, at du ikke kan søge på begge – enten søges der efter
fornavn eller efternavn.



E-mail-adresse



IP-adresse. Du kan søge ved at bruge IP’en fra den sidste forbindelse på din shop.

Hvis der fremkommer resultater, bliver de vist ved, at listen viser brugerens ID, titel, e-mail, fødselsdato,
registreringsdato, mængden af ordrer, og hvorvidt kundens konto er aktiv. Derfra kan du se hele kundens
side eller redigere dens detaljer.
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Den anden metode går ud på, at du går ind på siden Kunder og ser på listen af alle dine kunder.
På denne side kan du udfylde felterne over listen med henblik på at filtrere den efter følgende kriterier: ID,
titel, fornavn, efternavn, e-mail-adresse, alder, kontostatus (aktiveret eller deaktiveret), abonnement på
nyhedsbrevet, abonnement på tilbudsannoncer, registreringsdato og sidste forbindelsesdato. Indtast dine
kriterier og klik på Filtrer-knappen i øverste højre hjørne af skærmen. Du kan derefter sortere listen for
nogle af kolonnerne.

Tryk på Nulstil for at gå tilbage til den komplette liste.

7.4. Adresser
Ved at klikke på Adresser får du adgang til en liste af dine kunders hjemadresser. Du kan redigere dem ved
at trykke på Rediger eller slette dem på skraldespanden.

Du har også mulighed for at oprette dem selv ved at trykke på Tilføj ny.

72

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

Under adressetabellen er ”Angiv obligatoriske felter for denne sektion”-knappen. Den åbner en formular,
hvor du kan angive, hvis et databasefelt er nødvendigt eller ej ved at markere de relevante felter. På denne
måde kan du gøre det sådan, at felter som Selskab eller Telefonnummer skal være obligatoriske at udfylde,
når en ny kunde registrerer sig i din shop.

7.5. Grupper
Det er muligt at give dine kunder privilegier ved at tilknytte dem til grupper. Du kan oprette så mange
kundegrupper, som du ønsker, og det er muligt at tilknytte kunderne til så mange grupper, som du ønsker.
Dette er alt sammen gjort via siden Grupper, som ligger under menupunktet Kunder.

Som standard er der tre særlige grupper til rådighed:


Besøgende. Alle besøgende uden en kundekonto eller en konto, som ikke er godkendt.



Gæst. Kunder som placerede en ordre i gæste-checkout uden at oprette sig som kunde.



Kunde. Alle som har oprettet en konto på din shop og er godkendt.

Disse grupper ligger i shoppen som standard og kan ikke blive slettet.
For at oprette flere grupper, klik på Tilføj ny, og du får en formular frem.
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Navn. Brug et kort og præcist navn.



Rabat (i %). Rabatten du sætter for medlemmer af denne gruppe. Det vil blive tilføjet på alle
produkter på din shop.



Måde at vise priser. Du kan vælge, at prisen skal være Inkl. Moms eller Ekskl. Moms.



Vis priser. Som standard kan alle brugere af din shop se priserne. Du foretrækker måske, at nogle
ikke har adgang til dine produktpriser. For eksempel kan du gøre det, så brugerne kun kan se priser,
hvis de har en konto. Det gøres fra gruppelisten. Ved at klikke på det grønne flueben, kan du let
deaktivere Vis priser i den pågældende gruppe (markeres med rødt kryds).

Når disse er indstillet, kan du enten trykke på Gem eller på Gem og derefter tilføj en kategorireduktion.
I det andet tilfælde vil en formular fremkomme med to muligheder mere:


Kategorirabat. Klik på Tilføj en kategorirabat for at få et nyt vindue frem, som indeholder en liste
over alle dine kategorier. Du kan vælge en og tilføje en specifik rabat, som kun vil gælde for denne
gruppe kunder og denne kategori.
Vær opmærksom på at:
o Denne kategorirabat vil overskrive enhver anden rabat, som medlemmer af denne gruppe
ellers ville kunne bruge på denne kategori.
o Du kan tilføje så mange kategorier til denne kundegruppe, som du har lyst til – dermed gør
du det muligt, at denne gruppe får et helt sæt af forskellige rabatter.



Modulrestriktioner. Dette afsnit giver dig mulighed for at blokere for medlemmer af denne gruppe
for at få adgang til og bruge nogle af dine shops moduler. F.eks. kan du foretrække, at dine kunder
ikke skal være i stand til at se jeres topsælgere eller jeres tilbud. Du kan flytte moduler fra
Autoriseret moduler over til Uautoriseret moduler. Dette kan gøres ved, at du trækker dem over
enkeltvis, eller ved at du markerer flere og trykker på knappen Uautoriseret i bunden.
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Du kan tilføje en kunde til en gruppe efter eget valg ved at redigere en kundes detaljer. Fra listen over
kunder, som du finder ved at klikke på Kunder i hovedmenuen og derefter vælge undermenuen af samme
navn, kan du trykke på Rediger ved den pågældende kunde. Ved tabellen, der indeholder Gruppeadgang,
kan du krydse af, hvilke grupper kunden skal tilhøre og dermed, hvilke moduler kunden kan se.

7.6. Indkøbskurve
Shoppen indeholder nogle meget kraftfulde markedsføringsfunktioner, så du kan se, hvilke varer dine
kunder er ved at tilføje i deres kurve i realtid. Der er 2 måder at se dette på:
1. Gå til Kunder-side i Kunder-menuen, find kunden, du leder efter, for at se hans eller hendes
kundeprofil. I denne profil skal du rulle ned til Indkøbskurve-sektionen, hvor du kan se alle de
kurve, som denne kunde har oprettet.

2. Gå til Indkøbskurv-siden under Kunder i menuen. Kurvene er ordnet efter ID-nummer. Find
den kunde, du er på udkig efter.
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I begge tilfælde kan du klikke på Vis for at se indholdet af din kundes kurv og bruge infomationen til at
forbedre dine resultater.
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På kurvens side er de vigtigste informationer i Indkøbskurv oversigten der, hvor du kan se, hvilke produkter
kunden har haft valgt at købe, prisen på hver vare, hvad de ligger i kurven og den samlede værdi af kurven.

7.7. Kundeservice
I shoppen kan du centralisere alle kunders anmodninger. Dette hjælper dig med at holde styr på, hvilke
diskussionstråde der mangler at blive besvaret i stedet for at skulle tjekke med alle modtagere af mailen for
at se, om nogen besvarede det.
I praksis vises kontaktformularen på din shop (som ligger under Kontakt os i bunden) for kunden med to
kontakttyper som standard: Webmaster og Kundeservice. Kunden skal blot vælge, hvem de vil kontakte og
derefter udfylde resten af felterne. Beskederne vil derefter blive optaget i shoppens kundeservice-side.
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På denne side har hver kontakttype sin egen boks, hvor du hurtigt kan se, om der er nye beskeder, som
endnu ikke er læst. Som standard er der to, og ved at tilføje flere kontakter vil det flytte Betydning af
status og Kundeservice: statistik-kasser længere til venstre og ned.
Disse to sidste kasser er praktiske, når du har brug for at håndtere nye beskeder dagligt:


Betydning af status. En simpel påmindelse om de farvekoder, dit team kan bruge, når de svarer
kunderne.



Kundeservice: statistik. En overordnet oversigt over al den aktivitet, der har været på din
kundeservice siden begyndelsen.

Længere nede på siden er der en liste over modtagne beskeder på både gamle og nye henvendelser.
Du kan redigere et par muligheder nederst på siden, som kan bruges på alle kontakter:


Tillad fil-upload. Hvorvidt kunderne kan tilføje filer til beskeden. Dette kan være brugbart i tilfælde
af visuelle problemer på shoppen. Så kan kunden sende dig billeder deraf.



Forud definerede beskeder. Standardbeskeder for dine medarbejderes svar til kunderne. Gør det
simpelt, sådan at de kan bruges til mange situationer, selv hvis det har brug for små justeringer i de
enkelte tilfælde.

Nederst på siden finder du sektionen Kundeservicemuligheder, hvor du kan indstille, hvilke oplysninger
shoppen skal bruge for at forbinde til din mailserver. Dette har DanaWeb allerede opsat for dig, og du bør
derfor kun ændre indstillingerne, hvis du erfaren bruger.
OBS: Disse indstillinger er sat fra DanaWebs A/S’ side. Medmindre du er avanceret bruger, vil vi anbefale,
at du IKKE ændrer i dette.
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7.7.1. Håndtering af kundeservicemeddelelser
Enhver samtale med kunderne kan håndteres via shoppens interface uden at skulle gennem et
mailprogram.

I samtalen skal du klikke på en række steder for at se detaljer:


Videresend denne diskussion til en medarbejder. Fra det øjeblik en medarbejder er begyndt at
besvare en kundebesked, bliver han ansvarlig for kundens anmodning. Hvis det under debatten
viser sig, at en anden medarbejder skal håndtere det i stedet, kan du bruge denne dropdownmenu
til at ændre det. Den anden medarbejder vil modtage en meddelelse herom.



Ændre status på beskeden. Du kan bruge en håndfuld farvekodede statusser til en diskussion for
hurtigt at sortere dem og dermed håndtere dem hurtigere. Der er 4 tilgængelige statusser:
o Åben. Diskussionen er stadig i gang eller er endnu ikke besvaret.
o Lukket. Diskussionen er blevet løst.
o Ventende 1. og Ventende 2. Disse to statusser er interne. Deres betydning er op til dit team.
Du kan endda vælge ikke at bruge dem og kun stole på Åben og Lukket.



Vigtige detaljer er synlige:
o Kundenavn. (står som titel) og ID
o Sendt den. Datoen den sidste besked i diskussionen er sendt.
o Browser. Denne kan være meget nyttig til at finde frem til en fejl på selve shoppen.
o Emne. Som standard er emnet til en ny tråd valgt af kunden, når de vælger at kontakte jer
via kontaktformularen. Hvis det viser sig, at emnet ikke var korrekt, kan du vælge at ændre
det ved hjælp af dropdownmenuen.
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o Tråd-ID. og Besked ID. Disse hjælper dig med at tælle antallet af udvekslinger, der er
nødvendige for at nå frem til en konklusion for kundens problem.
o Besked. Selve beskeden.
Hvis du klikker på Svar på denne besked, vil der komme en formular frem med dit standardbudskab.
Standardmeddelelsen er sat og kan ændres i Kontakter.

7.8. Kontakter
For at lette kommunikationen til dine kunder kan du oprette flere kontaktpersoner i shoppen. For
eksempel: Kundeservice, teknisk support, salgsafdeling osv. Denne funktion giver dine kunder mulighed for
at komme direkte i kontakt med de rigtige personer i henhold til deres behov.

For at budskabet bliver sendt til den tiltænkte medarbejder skal du definere kontakterne i din shop.
Ved at klikke på Kontakter under menupunktet Kunder kan du få adgang til eksisterende lister over
kontaktpersoner.
Klik på Tilføj ny for at få følgende formular frem:
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Titel. Navnet på kontaktpersonen – enten en persons navn eller navnet på tjenesten selv. Du kan
også vælge at bruge en sætning såsom "Jeg har et problem med min ordre", "Jeg ønsker at
returnere en vare" eller "Jeg ønsker at blive en samarbejdspartner".



E-mail-adresse. Adressen kan være den samme som en anden kontakt. Faktisk kan alle
kontaktpersoner dele samme adresse, hvis du ikke rigtig har et team. Kunderne vil aldrig vide det,
men at have mange at kontakte gør, at de har tillid til din butik, da det betyder, at der er mange
mennesker, der arbejder for din butik.



Gem i kundeservice. Angiver om e-mailen skal gemmes i Kundeservice-værktøj eller blot sendes til
den e-mail-adresse, som er defineret. Hvis denne sættes til rødt kryds, vil shoppen ikke kunne
hjælpe dig med at håndtere kundeservice for denne kontakt.



Beskrivelse. Gør det kort. Ikke mere end en enkelt linje, som vises for kunden i kontaktformularen.

8. Prisregler
Rabatterne spiller en vigtig rolle i dine daglige relationer til kunderne. Typisk kan kunderne lide 2 ting, når
de handler:


At føle sig specielle/unikke



At få gode priser

Begge kan opnås med personlige rabatter - eller mere præcist: Prisregler.


Katalog prisregler. Gør det muligt at tildele prisnedsættelser efter kategori, leverandør eller
variant. For eksempel kan du indstille en regel, der vil sige, at for spanske kunder, der tilhører den
"Gode kunder"-gruppe, vil få 10% rabat på din Electronics-kategori og alle Sony-produkter i den
første uge af juli.

8.1. Regler for kurv
Siden Regler for kurv viser de allerede eksisterende kurvregler, som du kan aktivere eller deaktivere ved at
klikke på ikonerne i feltet Status.
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8.1.1. Oprette en ny regel for kurv
En rabat kan blive oprettet automatisk efter et produkt returneres, men du kan oprette en ny rabat til
enhver tid manuelt, og du kan være meget specifik omkring dens egenskaber.
Oprettelsesformularen har 3 faneblade, som giver dig mulighed for at oprette nye regler og rabatter.

8.1.1.1. Information
Det første faneblad Information indeholder reglens identifikationer og de vigtigste indstillinger.

 Navn. Navnet er offentligt.
 Beskrivelse. Beskrivelsen er ikke offentlig. Det hjælper dine medarbejdere med at forstå, hvorfor
reglen er oprettet.
 Kode. Giv din regel en unik kode. Du kan enten oprette en manuelt (dermed oprettes læsbare ord)
eller få shoppen til at oprette en ved at trykke på Klik for at generere en tilfældig kode.
 Delvis anvendelse. Denne bruges kun, hvis rabatten er større end det, som ligges i kurven, og
kunden skal have mulighed for at bruge rabatten over flere handler.
 Prioritet. Bruges, hvis en kunde (eller gruppe af kunder) er berettiget til mere end én kupon, eller
hvis mere end én kupon kan anvendes til en ordre. Tallet indikerer, hvilken prioritet den enkelte
rabat har. Du kan ændre denne rækkefølge ved at placere en lavere prioritet til dine rabatter. Som
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standard har de alle en prioritet på 1. Hvis du indstiller den til et højere tal, vil rabatten blive
anvendt efter værdikuponer med et lavere tal.
 Status. Du kan aktivere eller deaktivere reglerne, når du har brug for det.

8.1.1.2. Betingelser
Det andet faneblad Betingelser indeholder en masse muligheder, så du præcist kan målrette, hvem der skal
være i stand til at drage fordel af denne regel.

 Begrænset til en enkelt kunde. Dette er, hvor du angiver, at den rabat, du opretter, er for én kunde
alene. For eksempel: Hvis du havde en leveringsforsinkelse, og du ønsker at vise "goodwill", kan du
oprette en rabatkupon for denne kunde, som kun han eller hun kan få adgang til. Til hurtigt at finde
kunden skrives de første par bogstaver i deres fornavn, efternavn eller e-mail i tekstfeltet. Hvis
feltet er tomt, vil systemet forstå at, enhver kunde kan bruge det... med mindre du har tilføjet en
kundegruppe som en yderligere betingelse (se Kunde gruppemarkering-checkboksen nedenfor).
 Gyldig. Som standard er gyldigheden i en måned, men du kan reducere dette til en uge eller endda
en enkelt dag.
 Minimumsbeløb. Mindstebeløbet på ordren hvorved rabatten stadig er relevant. Dvs. din
rabatkupon kun vil være gældende, hvis kundens ordre er over det angivne beløb. Du kan vælge,
om beløbet skal omfatte afgifter og forsendelsesomkostninger.
 Alt tilgængelig. Angiv en mængde af gældende kuponer. F.eks. at rabatkuponen kun gælder for de
første 20 kunder, som bruger den.
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 Totalt tilgængelig for alle brugere. Antal gange den samme kunde vil kunne gøre brug af den
aktuelle regel. Som standard står den til 1, så dine kunder kun kan bruge rabatten én gang.
Krydsfelterne i bunden er meget vigtige, da de hjælper dig videre med, hvad eller hvem reglen skal
gælde for.


Valg af forsendelsesfirma. Du kan lave det således, at kunden vil få en rabat, hvis de bruger et
bestemt forsendelsesfirma.



Kunde gruppemarkering. Denne er meget brugbar, da du kan lave rabatter, som gælder for en
kundegruppe alene.



Kompatibilitet med andre indkøbskurve. Som standard kan du på en ordre have et utal af
antal Regler for kurv. Med denne indstilling kan du fortælle shoppen, hvilke rabatter der ikke
kan kombineres. Denne indstilling vises kun, hvis du har mere end én kurvregel.



Varevalg. Et andet meget nyttigt værktøj, som gør det muligt at skabe rabatter gældende for
bestemte produkter. Hvordan denne bruges, ses herunder.

Varevalg
Denne gør det muligt at oprette en helt ny form og giver dig mulighed for ikke kun at have
værdikuponer gældende på produkter, kategorier og varianter. Som en bonus kan du kombinere alle
disse for at ramme dit kundemål så meget som muligt.

1. Klik på Varevalg for at tilføje en ny sektion.
2. Skriv antal produkter, der er nødvendige for, at rabatten aktiveres.
3. Tilføj som minimum en regel, hvor du skriver, hvilken type der ønskes: Varer, varianter,
kategorier, producenter og leverandører. Du kan tilføje så mange regler pr. sektion, som du
ønsker.
4. Når du klikker på OK, tilføjes en ny linje. For hver type skal du angive nærmere oplysninger om,
hvad reglen skal indeholde. Klik på Vælg, og et vindue fremkommer, som har indholdet til
rådighed for denne type. Hvis der kun er valgt 1 stk., vil denne give navn til feltet. Vælges der
mere end 1 stk., vil antallet af valgte i stedet fremkomme.
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Du kan tilføje så mange regler, som du har lyst til. Reglerne virker således: Enten gælder alle de angivne
regler/typer, eller også får man ikke rabatten.
Produktvalg er uafhængig: Du kan tilføje så mange som nødvendigt, og de vil ikke påvirke hinanden. Dette
giver dig mulighed for at skabe en hel række produkter, som Regler for kurv gælder på.

8.1.1.3. Handlinger
Det tredje og sidste faneblad er Handlinger, hvor du kan vælge, hvad rabatten egentlig indeholder.



Gratis forsendelse. Reglen som giver kunderne gratis levering.
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Anvend en rabat.
o

Procent (%). Her angives procentmæssigt, hvor meget rabat man skal have – f.eks. hvis
varen koster 200 kr., og du giver 10% rabat, så vil varen komme til at koste 180 kr. Her skal
du skrive 20 i feltet

o

Beløb. Her angives et bestemt beløb, man kan få i rabat. F.eks. at varen normalt koster 200
kr., og du vælger at give 50 kr. i rabat, så vil varen koste 150 kr. Her skal du skrive 50 i feltet

o

Ingen. Der gives ikke nogen rabat på varen

Anvende rabat til.
o

Bestil (uden forsendelse). Denne gør sig gældende for hele ordren.

o

Bestemt vare. Du kan vælge, hvilken vare rabatten skal gælde på.

o

Billigste vare. Kun en mulighed, hvis man vælger Procent (%).

o

Valgte vare(r). Her vælges, hvilke varer rabatten skal gøre sig gældende på.

Send en gratis vare. Du har mulighed for at sende en gratis gave til en og helt overse rabatdelen.
Når denne vælges, fremkommer et felt, hvor man skriver varens navn. Derefter vælges i
Matchende varer og Tilgængelige kombinationer.

Så snart alt er gemt, kan du sende rabatkoden til dine kunder, eller lade systemet håndtere Regler for kurv,
afhængigt af dine indstillinger.
Dine rabatkuponer vil blive vist på siden Regler for kurv. Du kan slette eller redigere den til enhver tid. Hvis
rabatten var indstillet til en bestemt gruppe eller en kunde, så vil det blive vist på shoppen på kundens
konto under Mine rabatkuponer på hans/hendes konto samt i indkøbskurven (hvis du har valgt denne),
hvor de kan vælge, hvilke der skal gælde for deres ordre.
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Når de går til indkøbskurven, får de mulighed for at indsætte deres rabatkode.

9. Forsendelse
Hvordan du vælger at sende dine produkter er et centralt element i forvaltningen af og succesen for din
shop. Du skal redegøre for det store udvalg af tilgængelige metoder, hvor der bl.a. kan være regionale og
internationale afgifter, pakkevægt og prisen på et produkt. Heldigvis gør shoppen det nemt for dig at
håndtere det hele på bare et par skærme.
Forsendelsespris er dybest set beregnet ved hjælp af en af følgende to måder: For den samlede pris og
bestil samlede vægt. Det er sådan, de fleste beregner deres forsendelsesgebyrer, og det er derfor, du bør
udfylde vægten, når du skaber et produkt i kataloget, og det er også derfor, du absolut skal angive vægt og
prisomkostninger for hver vare.
Indstillinger for forsendelse arbejder tæt sammen med indstillingerne omhandlende områder og lande
under Lokalisering. Det er her, hvor du vil være i stand til at redigere geografiske områder, lande, valutaer,
osv. Derfor: Sørg for at tage et alvorligt kig på Lokalisering, som er forklaret i næste afsnit af denne
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vejledning. For eksempel: For at skabe et komplet forsendelsesfirma skal du have klart defineret dine
geografiske områder, og dette sker i Zoner under overskriften Lokalisering.
De mere generelle indstillinger for shoppens forsendelseskonfiguration findes i Forsendelse.





Håndtering.
o

Håndteringsomkostninger. Indtast håndteringsomkostningerne pr. ordre, som vil blive
tilføjet til den endelige købspris. Det er adskilt fra dine forsendelsesomkostninger. Det er
prisen for, at du eller din medarbejder skal hente produkterne, pakke dem og få dem
leveret. Hvis der ikke er sådanne omkostninger, lade det blive ved 0.

o

Gratis forsendelse starter ved. Indtast prisen eller vægten, hvorefter dine kunder vil
modtage gratis forsendelse. For eksempel kan du vælge at tilbyde gratis forsendelse, når
ordren overstiger 1000 kr. En besked vil blive vist til dine kunder, som angiver, hvor mange
flere penge de skal bruge for at modtage gratis forsendelse. Hvis du ikke vil have vist denne
meddelelse, skriv 0 i felterne.

Fragtfirma opsætning. Vælg, om du beregner forsendelsesomkostningerne ved den samlede pris
eller samlede vægt. Dette er standardindstillingerne, som kan blive afløst af det enkelte fragtfirmas
indstillinger. Se mere under 9.1.2 ”Forsendelsesfirma”.
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9.1. Forsendelsesfirma
Denne sektion er ekstremt vigtig, da det er her, alle dine indstillinger til forsendelsesomkostninger kommer
til at mødes, og hvor du indtaster de faktiske forsendelsesgebyrer. Når du har oprettet fragtmetoder,
prisklasser og vægtintervaller, vil denne tilsyneladende harmløse sektion gøre, at det hele arbejder
sammen for at vise den korrekte forsendelsespris.

9.1.1. Tilknytte forsendelsesgebyrer
Når du har oprettet alle dine forsendelsesfirmaer og indstille alle vægt- og prisklasser for dem (med
fragtfirma, priser og vægt) er det på høje tid at sætte deres forsendelsesgebyrer pr. rækkevidde.
Når du vælger et forsendelsesfirma, og vælger Forsendelsessted og pris, vises en oversigt med
forsendelsesgebyrer pr. vægt, rækkevidde og pr. geografisk område (moms er udelukket). Standardværdien
er "0.00", hvilket bestemt ikke er, hvad du ønsker, det skal være, da dette stort set betyder fri forsendelse
uanset vægten. Du skal derfor nøjagtigt angive forsendelsesgebyrer for hver zone og rækkevidde, som
anslås af dig. For eksempel: Hvis du sender pakker fra USA, kan gebyret for Europa være dobbelt eller
tredobbelt det indenlandske gebyr.
Et tomt felt har en reel indflydelse på tilgængeligheden af forsendelsesfirma i matchende zone:


Hvis gebyret pr. serie er den samme for alle zoner, skal du blot udfylde feltet for Alle og lade de
andre tomme.



Hvis forsendelsesfirmaet ikke sender til en bestemt zone et givent område, skal du lade dette felt
stå tomt.

Hvis det valgte fragtfirma ikke har nogen rækkevidde sat, vil shoppen lade dig vide det. Du skal så oprette
mindst ét vægtinterval for dette fragtfirma, ellers vil du ikke være i stand til at fastsætte dine
forsendelsesgebyrer.
Du skal udføre dette for alle dine forsendelsesfirmaer.
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9.1.2. Forsendelsesfirma
Du skal have forsendelsesfirmaer tilføjet til din shop. Det er en indikator for, hvem der skal levere dine
produkter. Det kan være dig selv eller din shop (hvis du f.eks. sælger downloadprodukter eller kun arbejder
lokalt), men så snart du rent faktisk sender pakker ved hjælp af frimærker og en tredjepartslevering såsom
dit lokale postvæsen, FedEx, UPS osv., så skal du have deres detaljer tilføjet til din shops database. Dette vil
gøre det muligt for dine kunder at vælge, hvilket forsendelsesfirma de vil bruge baseret på deres
leveringsintervaller, gebyrer og datoer.

Siden Forsendelsesfirma giver dig en liste over alle dine nuværende forsendelsesfirmaer. Derfra kan du
direkte ændre deres status, angive, om de indgår i din "gratis forsendelse" rabatter, og ændre deres
position, når de præsenteres for kunderne.
Som standard har du to forsendelsesmuligheder i din database:


Afhenting i butik. Dette repræsenterer din fysiske butik, hvor kunderne angiveligt kan komme og
afhente deres produkter selv. Det har ingen prisklasse eller vægtinterval.



Mine forsendelsesfirmaer. Dette er en prøve og bør ikke anvendes i produktionen. Det har en
prisklasse (fra $ 0 til $ 10.000) og et vægtinterval (fra 0 kg til 10.000 kg).

Det er op til dig at fjerne disse standardindstillinger for forsendelsesfirmaer og tilføje nye for dine kunder. I
det mindste skal du redigere Mine forsendelsesfirmaer og erstatte disse data med et reelt
forsendelsesfirma med navn, detaljer og intervaller.
Afsnittet Fragtfirma opsætning under Forsendelse giver dig adgang til 3 indstillinger, der hjælper kunden til
at træffe et valg:
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Foretrukne fragtfirma. Hvis du har mere end et fragtfirma i dit system, vil du måske ønske at
fremme en af dem for dine kunder. Udover selve transportvirksomhederne har denne rulleliste to
andre muligheder:
o

Bedste pris. Afhængigt af ordrens vægt og leveringszone, vil shoppen vælge den billigste
pris for kunden.

o

Bedste karakter. Leveringshastighedskvaliteter gør det lettere at identificere de hurtigste
fragtfirmaer. Shoppen vil vise det fragtfirma, der inden for rammerne af ordren vil have den
korteste forsinkelse.



Sorter efter. Når kunderne bliver præsenteret med et udvalg af fragtfirmaer, kan du vælge enten at
sortere listen efter forsendelsesgebyr eller deres position, som er indstillet med ovenstående liste.



Bestilt af. Dette gør det muligt at indstille den rækkefølge, fragtmulighederne sorteres efter:
o

Hvis den sorteres efter forsendelsesgebyr og med en stigende rækkefølge, så vil
fragtfirmaerne blive vist fra den billigste til den dyreste.

o

Hvis den sorteres efter position og med en faldende rækkefølge, så vil fragtfirmaerne blive
vist fra den øverste position på listen til den nederste position.

9.1.3. Oprette et nyt forsendelsesfirma
I dette afsnit vil vi skabe et komplet forsendelsesfirma fra A til Z. Du kan oprette lige så mange
forsendelsesfirmaer, som du ønsker.
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9.1.3.1. Generel opsætning


Fragtmetode. Navnet er offentligt, så brug det officielle navn. Du kan også tilføje en kort
beskrivelse i navnet. F.eks. "Post Danmark - lille pakke".



Leveringstid. Dette vises til kunder i kassen. Det vil hjælpe dem med at vælge deres fragtfirma i
henhold til den mængde tid, de er villige til at vente på at modtage deres forsendelse. Kunderne
kan ofte acceptere at betale mere for et hurtigere fragtfirma.



Hastighedsgrad. Denne giver dig mulighed for at give fragtfirmaet en karakter fra 0 (meget
langsom) til 9 (meget hurtig). Dette kan hjælpe kunderne til at vælge den, de foretrækker.



Logo. At have et logo hjælper kunderne til lettere at vælge mellem forskellige fragtfirmaer.
Shoppen vil ændre størrelsen på dit billede med henblik på at få det til at passe ind i
bestillingsformularen.



Track/Trace link. Dette felt skal udfyldes med sporingsadresse, der udbydes af din operatør. Så vil
dine kunder kunne se, hvor langt deres pakke er kommet.
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9.1.3.2. Forsendelsessted og pris



Forsendelse og håndtering. Her skal du tage stilling til, om forsendelse og håndtering af varen skal
indgå i prisen.



Tilføj forsendelsespris. Tilføj både normale forsendelsesomkostninger og produktspecifikke
forsendelsesomkostninger.



Fakturering. Tag stilling til, om fakturering skal være efter pris eller vægt.



Skat. Angiv, om der skal være skat/moms på forsendelsesprisen.



"Out-of-range". Hvis varens samlede vægt overgår de angivne vægt- eller prisparametre.



Vægtklasser og Zoner. Her vælger du først, hvilke vægtklasser pakkerne skal have. Når du har lavet
den første, trykkes der på Tilføj nyt, og samme procedure fortsætter. Vær opmærksom på, at den
starter vægten på det, som forrige vægtklasse sluttede på. Derefter hakker du de zoner af, dette
skal gøre sig gældende på, og du kan dermed indtaste prisen for hver vægtklasse i kr.
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9.1.3.3. Størrelse, vægt og adgang



Maksimum pakke højde (cm). Sættes til 0 eller blank for at ignorere



Maksimum pakke bredde (cm). Sættes til 0 eller blank for at ignorere



Maksimum pakke dybde (cm). Sættes til 0 eller blank for at ignorere



Maksimum pakke vægt (cm). Sættes til 0 eller blank for at ignorere



Gruppe adgang. Marker grupper, der må bruge denne fragtmetode
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9.1.3.4. Opsummering

Denne side viser en opsummering af de indstillinger, du har sat. Læs den igennem for at se, om der skulle
være noget, som skal ændres.

10. Lokalisering
Selv om det måske virker indlysende, er det internettet, og folk fra hele verden vil måske besøge din shop
og bestille dine varer. Som shopejer skal du tage højde for så mange kunder som muligt. Dette betyder at
have din shop fuldt oversat til så mange sprog som nødvendigt, med lokale skatter/moms, vægte og
valutaenheder, lokale geografiske områder m.v.
Lokalisering i menuen samler mange lokale indstillinger og værktøjer. Lokalisering gør, at du kan
konfigurere de enheder, der bruges til dine produkter.

10.1. Zoner
Zoner er en liste over verdens delregioner (http://en.wikipedia.org/wiki/Subregion). Det hjælper med at
kategorisere lande.
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Hvis du har brug for det, kan du oprette flere zoner. Klik på Tilføj ny for at få følgende formular frem.

Alt, du behøver, er et navn og en status (for eksempel angive, at du ikke tillader leverancer i Oceanien). Når
du er i multistore tilstand, kan du også tilknytte en zone med et udvalg af butikker.

10.2. Lande
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Din shop skal kende alle eksisterende lande, for at dine kunder klart kan angive, hvor i verden de bor.
Som standard er kun dit eget land aktiveret. Du skal aktivere landene et efter et, som er nødvendige for
dine kunder. Hvis du er usikker på, hvilke du skal aktivere, så tjek din statistik for at se de lande, hvorfra der
er flest besøgende.
Nederst på listen ligger afsnittet Lande valgmuligheder. Når denne hakkes af, vil dine kunder kun se de
lande, som dine fragtfirmaer dækker. Vi anbefaler, at du aktiverer denne indstilling, da det forhindrer
kunderne i at skulle bladre gennem alle landenavne for at finde deres eget.
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10.2.1. Oprette nye lande
Normalt har shoppen alle nuværende lande i databasen. Men i tilfælde af at nye oprettes, vil du være nødt
til at tilføje et nyt land.



Land. Det officielle navn på det land, du ønsker at tilføje. Den skal tilføjes på alle sprogversioner.
Hvis du er i tvivl om det korrekte navn, kan du se det på:
http://da.wikipedia.org/wiki/Verdens_lande



ISO-kode. Landets ISO-3166-kode, som du kan finde på den officielle ISO-hjemmeside:
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.
htm



Forvalgskode. Når du skal ringe til kunderne i udlandet, skal du have et ciffer foran deres
telefonnummer. Hvis du er i tvivl om koderne, kan du se dem på:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_country_calling_codes
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Standard-valuta. Du kan bruge din shops standardvaluta (som fastsat på Lokalisering-siden) eller
en af de andre installerede valutaer. Husk, at hvis det er nødvendigt, kan du tilføje en ny valuta til
din butik ved hjælp af Valuta under Lokalisering.



Zone. Verdensunderregion som dette land hører til. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje nye zoner
ved hjælp af Zoner under Lokalisering.



Postnummer skal udfyldes. Angiver, om en bruger, der bor i dette land, skal give et postnummer
eller ej, når de tilmelder sig til din shop.



Postnummerformat. Du kan også give flere detaljer om formatet af postnummer. Hvis du ikke
sætter noget, vil shoppen ikke kunne bekræfte gyldigheden af postnummer, første gang der
handles fra dette land.. Brug følgende koder for postnummeret: "L" for ét bogstav, "N" til ét
nummer og "C" for landets ISO-kode (den ene, som du har indtastet i ISO-område ovenfor). Hvis du
ikke kender landets postnummerformat, kan du stole på denne Wikipedia-side
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes. Sørg for, at du ikke kopierer fra Wikipedia, men
tilpasser det! F.eks. kan man ved Danmarks postnumre sætte det til CNNNN - så vil et postnummer
blive vist som f.eks. DK-2730.



Adresseformat. Giv oplysninger om adressens layout, når det vises til kunderne. Dine ændringer
gemmes kun, når du gemmer hele siden. Hvis du har lavet en fejl, kan du gøre brug af en af de fire
hjælpeknapper nederst i formularen afhængigt af din situation.



Aktiv. Et land, som ikke er aktiveret, vil ikke blive set som en mulighed ude på selve hjemmesiden.



Indeholder stater. Indikerer, hvorvidt landet indeholder stater eller ej. Dette tilføjer et nyt felt til
shoppens adresseformular. Bemærk, at "stater" kan være regioner, provinser, departementer – det
skal blot være noget, der giver mening til dette lands postvæsen.



Kræves afgiftsnummer og Vis moms-label (f.eks."Inkl. moms"). Et afgiftsnummer er et
identifikationsnummer, som anvendes af landets indtægtstjeneste i administrationen af
skattelovgivningen. Ikke alle lande behøver dette eller har selv sådan et nummer for erhvervslivet.
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10.3. Stater
Der er forskellige stater, regioner m.v. i de forskellige lande. Disse skal oprettes under Stater.

At have stater ordentligt defineret i din database hjælper med at repræsentere mulighederne for levering
af dine fragtfirmaer. Disse stater kan også være afgørende for momssatsberegning afhængigt af landet. Det
er derfor vigtigt at indtaste alle af et givent lands administrative opdelinger, hvis de er vigtige for dine
fragtfirmaer. Du kan finde en liste over områderne på denne Wikipedia-side:
http://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_administrative_divisions_by_country
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10.3.1. Tilføje nye stater
Klik på Tilføj ny for at få en formular frem for at lave nye stater.



Navn. Navnet på staten, som det skal vises på pakker og fakturaer. Det bør derfor være landets
navn på originalsproget.



ISO-kode. Statens ISO-3166-2-kode.
1. Gå til http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2
2. Vælg landets 2-cifrede kode, som staten tilhører (f.eks. GB)
3. Find staten og de 3 bogstaver, som hører til den stat (f.eks. DEV for Devon)
4. Indtast DEV i ISO-koden på staten.



Land. Vælg landet via dropdownlisten.



Zone. Vælg den geografiske zone via dropdownlisten.



Status. Hvis den ikke er aktiv, vil man ikke kunne vælge den på siden.

10.4. Valutaer
Shoppen kan acceptere et stort antal valutaer. Der er kun én standardvaluta: Den for dit land. Dog skal du
tilføje og konfigurere nye valutaer afhængigt af dine kunders behov. Kunderne vil sætte pris på muligheden
for at vise din butiks priser i deres lands valuta.
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De to sektioner i bunden af siden Valuta er meget enkle, men væsentlige, da de forholder sig til dine
valutakurser, (eller "omregningskurser"). Priser ændres dagligt og nogle gange drastisk afhængigt af
aktuelle begivenheder, og din butik skal altid være opdateret med de nyeste værdier.

10.4.1. Opdatering af valutakurser
Der er 2 måder, hvorpå du kan opdatere dine valutakurser:


Manuelt. I Valutakurser, klik på Opdater valutakurser. Der vil blive hentet en fil, som opdaterer.



Automatisk. Dette er den anbefalede måde. I stedet for at skulle klikke på knappen Opdater
valutakurser en gang eller tre gange om dagen, kan du oprette en cron-opgave, der vil udløse
denne kursfil-download, så ofte som du føler nødvendigt. Tilføj desuden webadresse til din
crontab-fil for at aktivere automatisk opdatering. Hvis du ikke ved, hvad en cron-opgave eller en
crontab-fil er, skal du kontakte din udbyder.

10.4.2. Tilføje en ny valuta
Tryk på Tilføj ny og følgende kommer frem:
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Valutanavn. Navnet på valutaen, som er bedst at skrive på engelsk, da flest muligt kunder kan læse
det.



ISO-kode. Valutaens 3-cifrede bogstavkode - se her: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217



Numerisk ISO-kode. Det er den 3-cifrede talkode - denne fås også på
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217



Symbol. Valutaens symbol - se her: http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_sign



Valutakurs. Denne sats skal defineres i henhold til din shops standard. F.eks.: Hvis den nye valuta er
amerikanske dollars, og hvis standardvalutaen er danske kroner, da er 1 dansk krone lig med 0,18
amerikanske dollars. Så skal der stå 0,18 under Valutakurs - se mere på:
http://www.xe.com/currencyconverter/



Formatering. Opsæt, hvordan du ønsker, din pris skal vises. X svarer til valutaens symbol. Du har
fem muligheder.



Decimaler. Du kan angive, om din shop skal vise decimaler. Du kan vælge at have alle dine priser
som runde tal, men samtidig kan rabatter og andre prisudsving godt være i decimaler.
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Mellemrum. Når du har valgt formatering af valutaen, kan du vælge, om du vil have et mellemrum
mellem symbolet og prisen selv. Nogle sprog kræver dette. For eksempel ville de spanske folk
bruger "50€", mens franske folk ville bruge "50 €". Vælg alt efter, hvad du føler er bedst.



Aktiver. Enhver valuta kan deaktiveres når som helst.

10.5. Moms
Moms er et komplekst emne, som bør være fuldt forstået, da det kan have en betydelig indvirkning på dine
produktpriser eller dine forsendelsesgebyrer. Moms er "obligatorisk bidrag til statens indtægter, som
opkræves af regeringen på arbejdernes indtægter og virksomhedernes overskud eller tilføjes til
omkostninger til visse varer, tjenesteydelser og transaktioner ". Kort sagt, hvert produkt, du sælger, er
omfattet af omsætningsafgift, der er afhængig af love omkring dit lands skat/moms. I realiteten bidrager du
til, at din stat og regering fungerer (offentlige goder og tjenesteydelser) med en procentdel af alle dine salg,
som defineret af lokalemoms/skattesatser. Der er forskellige moms/skattesatser i verden, og de varierer
betydeligt fra land til land, og selv inden for et enkelt land, hvis det har føderale stater (USA, Tyskland,
Spanien, Rusland m.fl.). Du skal derfor sørge for at følge overensstemmelse med skattelovgivningen i dit
land nøje, og selv dem i din stat eller by, hvis de gælder for dig. Spørg din lokale skatterepræsentant så snart
som muligt for at få alle de officielle detaljer.
Som standard er der en skatteregel i shoppen. Du kan ikke direkte anvende en afgift på en vare, du kan kun
anvende skatteregler. Derfor skal du først registrere alle relevante skatter, og derefter oprette en
skatteregel for denne afgift med henblik på at præcisere de lande, omfattet af afgiften, og endelig sætte
skatteregel på produktet.
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10.5.1. Momsvalgmuligheder
I bunden af siden er Momsvalgmuligheder. Disse muligheder gælder for hele shoppen og for ordrerne.



Aktiver moms. Hvorvidt skatterne er inkluderet i køb eller ej.



Vis moms i kurv. Du vil måske gerne have, at moms ikke vises på ordren. OBS: Ifølge dansk
lovgivning skal det være på varer, alle kan se på din side. Hvis du kun sælger til virksomheder og
derfor ikke vil have moms på dine varer, så skal dine varer ikke kunne ses af alle, der kommer ind
på siden. Det vil sige, at et brugerlogin skal anvendes, før man kan se produkterne.



Baseret på. Kunden kan vælge ikke at få leveret varen på samme adresse, som den ordrefakturaen
skal sendes til. Dette kan have en stor indvirkning på skatter. Som standard er skattesatser baseret
på leveringsadressen, men du kan vælge at få dem baseret på faktureringsadressen.



Brug miljøafgift. Miljøafgift henviser til "Skatter til formål at fremme økologisk bæredygtige
aktiviteter via økonomiske incitamenter". Det er en afgift, shopejere betaler for at hjælpe miljøet.
Lær mere om miljøafgift på denne Wikipedia-side: http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotax . Når du har
aktiveret brugen af miljøafgift, vil alle dine produkter være udstyret med et "Eco-skat”-felt (skat
inkl.) i deres faneblad Priser. Du skal udfylde dette felt med den nøjagtige værdi af afgiften, som
afhænger af skattelovgivningen i dit land (det er sandsynligvis baseret på produktets pris).

Hvis du beslutter at aktivere miljøafgift efter at have tilføjet produkter, bliver du nødt til at redigere dem
alle for at sætte skatten korrekt for hvert produkt. Bemærk, at hvis du har indstillet miljøafgifter for dine
produkter allerede, og at du vælger at deaktivere miljøafgift, så vil alle dine produkter miste deres
miljøafgiftindstillinger. Genaktivering af miljøafgift vil betyde, at du skal indstille alle dine produkters
miljøafgifter igen. Den miljøafgift vises også til kunden på produktets side.
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10.5.2. Tilføje en ny moms



Navn. Det anbefales at tilføje påmindelser i navnet såsom land/gruppe/zone, som denne moms
gælder for. Dette hjælper meget, når du skal huske, hvilke afgifter som skal anvendes i en
momsregel.



Sats. Den præcise sats i formatet XX.XX



Aktiver. Du kan aktivere eller deaktivere moms, så snart du har lyst til det.

10.6. Regler for moms
Der er som standard én moms, der gælder for alle lande/stater/zoner. For at anvende en særlig momssats
for et enkelt land eller et sæt af lande (og ikke nogen andre), skal du oprette en momsregel. Den
skattemæssige regel påføres derefter på produkter under oprettelsen af Produktet (fanebladet Priser).
Du kan ikke direkte anvende en afgift på en vare. Du kan kun anvende momsregler. Derfor skal du først
registrere alle relevante moms/skatter og derefter oprette en momsregel for denne afgift med henblik på
at præcisere de lande, der er omfattet af afgiften, og endelig tilføje en momsregel til produktet.

10.6.1. Tilføj en ny momsregel
Du kan tilføje så mange moms/skatteregler, som det er nødvendigt, og du skal sørge for, at alle de
nødvendige moms/skatteregler er registreret i din shop.
Oprettelse af en ny momsregel sker i to trin:


Opret momsreglen:
o

Klik på Tilføj ny
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o

I felterne, der vises, skal du navngive reglen. Brug et fortællende navn: Brug
momsregellandekode, dens navn, måske endda dens egen sats, således at det er nemt at
finde igen.

o

Vælg, om den skal aktiveres med det samme.

o

Klik på Gem og bliv på side. Siden loader igen, og nu er der kommet tabel under.

Angiv land og adfærd:
o

Klik på Tilføj ny momsregel

o

En ny formular kommer frem. Fyld felterne:


Land. Det udvalgte land, som denne regel skal virke på.


Stat. Nogle lande har delstater. I så fald kan du gøre skatten endnu mere
specifik eller vælge, at det anvendes på hele landet. Du kan vælge mere
end én stat ved at trykke på Ctrl-tasten, når du klikker på statens navne.



Postnummerinterval. Hvorvidt landet har registreret stater eller ej, kan du
yderligere specificere det skattemæssige program ved hjælp af kundens
postnummer. Dette felt gør det muligt at definere postnumre, hvor der bør
anvendes den afgift: Enten indtaster du et enkelt postnummer, eller du definerer
en række ved hjælp af instrumentbrættet. Du kan for eksempel bruge "75.00075.012" for at oprette et område for alle postnumre mellem disse to.



Opførsel. Nogle kunder kan have en adresse, som passer på mere end én af dine
skatteregler. I så fald kan du vælge, hvordan denne skatteregel skal opføre sig:


Kun denne moms. Gælder kun denne afgift (ikke nogen af de andre
matchende momsregler).



Kombinere. Kombinerede momsregler. F.eks. 100dkk + (10%+5%=15%) =
115dkk.



En efter en anden. Tilføjer momsen efter hinanden. F.eks. 100dkk + 10% =>
110dkk + 5% = 115,5dkkr.



Moms. Den moms, der skal bruges til denne momsregel. Denne afgift skal allerede
være registreret i shoppen. Hvis ikke, oprettes den under Moms.



Beskrivelse. Du kan tilføje en ganske kort tekst som en reminder om, hvorfor
denne skatteregel eksisterer for dette land.

Bemærk, at standardsats for dine produkter vil blive baseret på din shops standardland.
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11. Moduler
Har du tilkøbt et ekstramodul til din shop, vil det oftest blive vist her.

11.1. Nyhedsbrev
DW Nyhedsbrev er en nyhedsbrevsskabelon, som vi har lavet til dig. Derfra vil du kunne sende nyhedsbreve
til de af dine kunder, som ønsker dette. Brugerfladen er som i CMS-siderne.



Afsender navn. Her giver du dit nyhedsbrev en titel.



Afsender email. Den mail, som du vil have stående som afsender på mailen.



Emne. Vi anbefaler, at der ikke står Nyhedsbrev, Nyhed eller Tilbud, da dette vil gøre, at dit
nyhedsbrev vil blive fanget i manges SPAM-filter.



Vælg modtager gruppe. Her kan du vælge imellem de grupper, du kender i forvejen fra kunder.

11.2 Top horisontal menu
Her har du mulighed for at administrere, hvilke menupunkter der skal være i toppen af siden.
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I Tilføj Menu Top Link kan du f.eks. linke til en anden side. I Label-feltet skriver du navnet på menupunktet,
og i Link indsættes den side, der skal linkes til. Hvis det er en side uden for din shop, anbefales det, at du
hakker af i Nyt vindue.

12. Præferencer
12.1. Ordrer
Indstillingerne fra "Ordrer" præferenceside gælder for de ordrer, som dine kunder foretager, men også til
nogle andre detaljer såsom gaver.
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12.1.1. Generelle præferencer



Ordreforløb. Som standard skal kunden gå igennem 5 trin for at fuldføre købsprocessen, hver på
hver sin side. Du kan dog vælge at få det hele gjort i en enkelt side. Siden vil være længere, men
nogle kunder foretrækker måske denne fremgangsmåde.



Aktiver gæste-Checkud. Giver ikke-registrerede besøgende lov til at placere en ordre uden at skulle
oprette en konto.



Minimumkøber påkrævet for gennemførelse af ordre. Angiver den mindste mængde, der skal
være i indkøbskurven for at indgive en ordre. Hvis mængden i dette felt ikke er nået, kan din kunde
ikke fuldføre sit køb. Hvis du ikke ønsker at indstille en minimum beløb, indtast "0" i feltet.



Tillad multi-forsendelse. Gør det muligt for dine kunder at få deres ordrer delt og sendt til mere
end én adresse. Dette er meget nyttigt for en gavebutik for eksempel.



Forsinket forsendelse. Hvis du aktiverer Tillad bestilling af varer, der ikke er på lagervalgmuligheden (i Varer-præferenceside), kan du tillade, at ordrer skal være tilgængelige i så
mange forsendelser, som der er behov for. I første omgang vil shoppen opdele ordren i to: De
tilgængelige produkter bliver sendt med det samme, mens de øvrige elementer bliver en anden
ordre, som venter på at blive valideret.



Handelsbetingelser. Gør, at dine kunder skal acceptere dine betingelser, før de kan afgive en ordre.

110

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk



Betingelser CMS-side. Din shops Betingelser skal opbevares i en statisk CMS-side. Vælg, hvilken
side der skal bruges, så der bliver peget på den korrekte.

12.1.2 Gaveindstillinger



Tilbyd gaveindpakning. Du kan tilbyde gaveindpakning til kunden og muligheden for at tilføje en
trykt besked. Det er en rigtig god mulighed for folk, som ønsker at sende gaver gennem din shop.



Pris for gaveindpakning. Sæt prisen for sin gaveindpakningsservice.



Moms på gaveindpakning. Hvis det er nødvendigt, indikerer det, hvilken lokal moms der er
forbundet med gaveindpakningen. Du kan tilføje flere i Moms under Lokalisering.



Tilbyd genanvendt emballage. Hvis du kan tilbyde denne service, vil mange kunder sætter pris på
det.
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12.2. Varer
Denne side indeholder et par præferencer vedrørende, hvordan dine produkter skal håndteres og vises.

12.2.1. Generelle præferencer



Indstillinger for katalog. Aktivering af katalog-mode forvandler din shop til et simpelt galleri af
produkter, uden nogen mulighed for at købe elementerne overhovedet.



Varesammenligning. Sæt maks. antal produkter, som kan blive valgt til sammenligning.



Antallet af dage, hvor varen betragtes som "ny". Når du tilføjer en vare i din shop, anses den for at
være ny, og dette kan ses på siden. Feltet giver dig mulighed for at angive, hvor mange dage varen
vil være synlig som ny. Med denne funktion kan du selv vælge at vise og opdatere din butiks
nyheder.



Viderestilling efter at have tilføjet vare til kurv. Hvad skal systemet viderestille til, efter der er
blevet tilføjet et produkt i kurven? Denne funktion benyttes kun, hvis du ikke benytter dig af
animationen der kommer når man lægger et produkt i kurven (det gør DanaWebs kunder som
standard).



Kort beskrivelse, maks. længde. Angiver den maksimale størrelse af den korte beskrivelse på
varerne.
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Mængderabat baseret på. Her kan du indstille om mængderabat skal være baseret på varer eller
varianter.

12.2.2. Sideopdeling



Varer pr. side. Indikerer, hvor mange varer der vises på dine kategorisider.



Standard rækkefølge efter. Angiver rækkefølgen af varerne i din shops kategorier. Der er 7 mulige
valg:



o

Varenavn. Varerne bliver vist i alfabetisk orden.

o

Varepris. Varerne bliver vist med de billigste varer først.

o

Oprettelsesdato for vare. Varerne bliver vist med de nyest oprettede varer først.

o

Opdateringsdato for vare. Varerne, som er opdateret sidst, bliver vist som de første.

o

Position inde i kategori. Viser dine varer, som de er placeret i kategorierne i dit katalog.
Placeringen af varerne kan ændres direkte i kataloget over din shop med de
positionsdatapile, der vises. Dermed har du din vare på den mest attraktive måde for dine
kunder.

o

Producent. Viser dine varer i alfabetisk rækkefølge efter producenternes navne.

o

Vareantal. Viser varerne i rækkefølge efter antal af de enkelte varer på lageret.

o

Produktreference. Viser varerne i rækkefølge efter produktreference (varenr./varenavn).

Standardrækkefølge. Ovenstående muligheder kan sorteres efter stigende eller faldende
rækkefølge.
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12.2.3. Vareside



Vis tilgængelige antal på vareside. Ved at aktivere denne funktion, kan dine besøgende se antallet
af produktet på lager. Visning af denne information kan bruges til at stimulere salget i det tilfælde,
hvor antallet på lager er lavt. De viste antal er de valgte varianter og kombinationer.



Vis sidste antal, når antal er lavere end. Du kan vælge at få vist en advarsel, når en vare kommer
under et vist niveau i antal. Denne mulighed er især nyttig til at fremme køb. Teksten og placering
af indberetningen afhænger af temaet. I standardtema er det "Advarsel: Sidste vare på lager".



Aktiver JqZoom i stedet for Thickbox på vare-siden. Som standard, ved et klik på musen, er det en
større version af varebilledet, der vises på siden. Når du aktiverer denne funktion, vil de besøgende
stadig være i stand til at klikke på billedet for at få zoom, men en zoom vil også vises, når musen
svæver over produktets image.



Vis udsolgte varer på vare-siden. Dine varer kan bestå af mange forskellige kombinationer eller
varianter: Farve, størrelse, kapacitet osv. Når en eller flere egenskaber ikke er længere tilgængelige,
har du to muligheder:



o

Første mulighed. Lad denne indstilling være aktiv. Ved at holde denne indstilling aktiveret
vil varekombination forblive synlig i butikken. En meddelelse angiver, at produktet ikke
længere er tilgængeligt i den valgte indstilling, og du kan invitere kunder til at vælge en
anden kombination.

o

Anden mulighed. Deaktiver denne præference. Varen er ikke længere tilgængelig, og valget
er ikke vist på shoppen. Dermed kan kunden ikke vælge det. Denne funktion hjælper til
klart at vise tilgængeligheden af dine varer.

Vis "Tilføj kurv"-knap, når varen har varianter. Denne indstilling forhindrer kunderne i at tilføje en
vare til deres indkøbskurv direkte fra kategori-side, hvis produktet har kombinationer. Dette tvinger
kunder til at besøge produktets side og vælge en kombination i stedet for kun at tilføje
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standardvarianten til indkøbskurven. Bemærk, at produkter uden kombination stadig vil have en
knap, "Tilføj til indkøbskurv", på kategori-siden.

12.2.4. Varelager



Tillad bestilling af varer, der ikke er på lager. Hvis en vare ikke har flere på varelageret, kan kunden
stadig bestille varen.



Aktiver lagerstyring. Denne indstilling giver dig adgang til basale lagerstyringssystemers muligheder
og funktioner. Du kan indstille den aktuelle mængde af produktet, og shoppen sænker den for hver
ordre samt putter tilbage på lageret for hver annulleret eller returneret ordre. Som standard bør du
lade denne funktion være aktiveret, da deaktivering af det påvirker hele lagerstyringen af din butik.
Kun hvis du ikke har nogen fysiske varer, bør du deaktivere det (f.eks. hvis du kun har virtuelle
produkter).



Aktiver avanceret lagerstyring. En anden lille mulighed, som har store konsekvenser: Du tilføjer en
ny menu, der hedder ”Varelager”, hvilket gør det muligt at styre dit lager meget præcist, hvis det er
nødvendigt. Du kan se alle detaljer om dit lager: Bevægelse, dækning, udsætning af ordrer osv.

12.3. Kunder
Kundesiden samler specifikt kunderelaterede muligheder, især B2B-mode.
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Registreringstype. Du kan lade de besøgende oprette en ny konto uden nogen umiddelbar
forpligtelse til at registrere en adresse eller tvinge dem til at registrere en adresse, så snart de
opretter deres konto. Den første mulighed gør det hurtigere at oprette en konto, som er fantastisk,
men dette vil tilføje en ny obligatorisk registrering. Omvendt: Den anden mulighed gør
kontooprettelse længere, men i det mindste vil de allerede have en adresse registreret, når de
ønsker at validere en ordre.



Telefonnummer. På samme måde kan du kræve, hvorvidt din kunde registrerer et telefonnummer
eller ej. At have et telefonnummer kan vise sig uvurderligt for dig, da det gør det muligt at kontakte
en kunde direkte, men nogle kunder irriteres over at skulle give denne form for information.



Vis kurven igen ved login. Hvis kunden havde en kurv, der ikke var tjekket ud, viser den sig igen,
når han eller hun logger ind igen.



Send en e-mail efter registrering. Systemet sender en automatisk e-mail til kunden med kundens
oplysninger (e-mail og kodeord).



Regenerer password. Du kan vælge at begrænse den frekvens, hvor en kunde kan generere en ny
adgangskode til hans eller hendes konto. Som standard er den indstillet på 360 minutter (6 timer).



Aktiver B2B tilstand. B2B-mode bringer en håndfuld nye funktioner til din butik. Kunderne bliver
her ikke længere betragtet som individer, men som virksomheder. Derfor er der nogle nye
valgmuligheder, som vises: Kundeprofil har nye områder i relation til faglige oplysninger, priserne
kan være maskeret og skal forvaltes på et per kunde-grundlag for hele kataloget eller per kategori,
fakturaer kan genereres manuelt osv.
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12.4. CMS
Denne side viser en oversigt over de sider, der er i toppen af siden – de generelle oplysningssider for din
shop.

Det grønne hak angiver, at siden er online. Hvis du vil have den fjernet fra shoppen, trykkes der på det
grønne hak, og den ændres til et rødt kryds. Du har mulighed for at redigere og helt slette siderne.

12.4.1. Oprette nye CMS kategorier
Klik på den sædvanlige knap for at oprette en CMS kategori - faktisk en underkategori af rodkategorien
"Home". Du kan oprette lige så mange kategorier, som du finder nødvendigt.





Navn. Vær sikker på, at du bruger et kort og ligetil navn.
Vist. Hvorvidt siden bliver vist eller ej.
Overliggende CMS kategori. Den kategori, hvorunder denne kategori er placeret. Som standard er
det "Home". Du kan have et ubegrænset antal niveauer af kategorier.
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Beskrivelse. Sørg for at udfylde denne på alle de sprog, der er nødvendige.
Meta-Titel. Dette er det vigtigste felt, da titlen vil blive vist på alle søgemaskiner. Vær meget
præcis: Du skal overbevise brugeren af søgemaskinen om at klikke på dit link. Vær sikker på, at
titlen er unik for præcis dette produkt. Godt eksempel: "Levi's 501® Original Jeans - Tidal Blue Original Fit". Dårligt eksempel: "Item #02769869B bestseller".
Meta-beskrivelse. En præsentation af produktet i kun et par linjer (ideelt skal det være mindre end
155 tegn). Denne skal fange kundens interesse. Den vil komme frem i resultaterne på nogle
søgemaskiner, afhængigt af hvad man har søgt efter. Nogle søgemaskiner kan vælge at få vist de
søgte søgeord direkte i forbindelse med sidens indhold. Sørg for, at beskrivelsen er unik for dette
produkt.
Meta-nøgleord. De vigtigste ord, som du gerne vil have, at netop dette produkt skal kunne findes
på. Du kan indtaste adskillige af disse adskilt af komma. Det er også muligt at indsætte udtryk – de
skal bare være omkranset af citationstegn. F.eks.: Trousers, denims, "blue jeans", jeans. Bemærk

at Meta-nøgleord ikke længere tilskrives værdi af Google, hvorfor det ikke er vigtigt at
udfylde dette felt.


Brugervenlig URL. Dette er et meget vigtigt felt, da det giver dig mulighed for at lave brugervenlige
webadresser til produkterne.

12.4.2. Redigere CMS sider
Når du redigerer siderne, vil du få følgende frem:

Ved tryk på flagene kan du lave indhold på andre sprog, hvis dette er tilkøbt.
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CMS kategori. Styrer, hvilken side de hører ind under. Hvis det skal være et hovedmenupunkt, skal
den tilhøre "Home".



Meta-Titel. Dette er det vigtigste felt, da titlen vil blive vist på alle søgemaskiner. Vær meget
præcis: Du skal overbevise brugeren af søgemaskinen om at klikke på dit link. Vær sikker på, at
titlen er unik for præcis dette produkt. Godt eksempel: "Levi's 501® Original Jeans - Tidal Blue Original Fit". Dårligt eksempel: "Item #02769869B bestseller".



Meta-beskrivelse. En præsentation af produktet i kun et par linjer (ideelt skal det være mindre end
155 tegn). Denne skal fange kundens interesse. Den vil komme frem i resultaterne på nogle
søgemaskiner, afhængigt af hvad man har søgt efter. Nogle søgemaskiner kan vælge at få vist de
søgte søgeord direkte i forbindelse med sidens indhold. Sørg for, at beskrivelsen er unik for dette
produkt.



Meta-nøgleord. De vigtigste ord, som du gerne vil have, at netop dette produkt skal kunne findes
på. Du kan indtaste adskillige af disse adskilt af komma. Det er også muligt at indsætte udtryk – de
skal bare være omkranset af citationstegn. F.eks.: Trousers, denims, "blue jeans", jeans. Bemærk at
Meta-nøgleord ikke længere tilskrives værdi af Google, hvorfor det ikke er vigtigt at udfylde dette
felt.



Brugervenlig URL. Dette er et meget vigtigt felt, da det giver dig mulighed for at lave brugervenlige
webadresser til produkterne.



Sideindhold. Her kan du indsætte indhold på siderne. Der er nogle forskellige funktioner, som du
garanteret kender fra f.eks. Word.:
Vist. Angiver, om siden vises eller ej.



De fleste af ikonerne kender du sikkert fra andre programmer. Dog vil vi gerne gennemgå to ting, som du
helt sikkert får brug for:


Billede. Ønsker du at indsætte et billede på siden, skal du først trykke ca. der, hvor du vil have



billedet, og derefter trykke på ikonet
. Tryk på knappen helt til højre for Billede-URL. I det nye
vindue trykker du på
i toppen. Dermed får du mulighed for at uploade billeder fra din
egen computer. Når den er uploadet, vil den blive vist i oversigten under ikonerne. For at vælge et
billede hakker du det af, og i højre side vil du da have mulighed for at trykke på Select for at vælge
dette billede. I fanebladet Udseende kan du justere proportionerne på billedet, hvis det er for stort.
Det vil desuden være en god ide for din søgeoptimering at sætte titel på billedet. Til sidst trykker du
på Indsæt, og billedet vil komme frem.
Link. For at indsætte et link på billede eller tekst skal du først markere det, som skal være selve
linket. Du kan skrive, hvad du har lyst til og bagefter lave det om til et link. Tryk derefter på , og
du vil få et nyt vidnue frem. Deri kan du indsætte et link til en anden side eller til en side på din
shop. For at linke til en side på din shop skal du ude på selve hjemmesiden finde frem til siden og
derefter kopiere adressen på denne side. Det kan f.eks. se sådan ud: http://danaweb.dk – linket
indsætter du i feltet Link URL – HUSK at sætte titel på og beslut, hvorvidt siden skal åbne i et nyt
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vindue, eller om det skal være i det samme vindue (OBS: Er det til din egen shop, vil vi anbefale
samme vindue, men hvis det er til en helt anden hjemmeside, vil vi anbefale nyt vindue).
Hvis du klikker på knappen Gem og gennemse, kan du se din side i den grafiske sammenhæng på din shop.
Når alle felter er udfyldt, skal du klikke på Gem. Hvis funktionen er aktiveret, kan du derefter se resultatet
direkte på din online shop.

13. Statistik
Et af de største aspekter af shoppen er dens uovertrufne evne til at finde oplysninger om kundeadfærd. Lad
os se, hvordan dette gøres.
Shoppens statistik giver dig bundsolide oplysninger, som du kan regne med til at forbedre din shop, ændre
den måde varerne præsenteres på, tilpasse deres priser eller fjerne varer, der ikke sælger. Alt dette og
meget mere kan udledes af data, som shoppen samler automatisk for dig, og som præsenteres i et væld af
poster med grafik og datatabeller, der hjælper dig med at træffe beslutninger. Pointen med alt dette er at
hjælpe dig med at målrette og tilpasse din shop, så den rammer målgruppen bedst muligt.

13.1. Statistik
I dette afsnit præsenteres i detaljer nytten af de forskellige tilgængelige statistikker. Du kan navigere rundt i
Statistik ved at benytte indholdsoversigten i venstre side. Nogle af de statistikker, hvor der er en komplet
forklaring, hjælper dig med at forstå dine data, så du kan bruge oplysningerne til at forbedre din shop og
dens konverteringsfrekvens.

13.1.1. Den primære grænseflade
Som standard vises på siden Statistik en oversigt over de vigtigste tal indsamlet af shoppens system, siden
du lancerede din online shop.
Øverst på siden er en enkelt bar, som hjælper dig med at vælge det tidsrum, hvis statistik er aktuel. Tre sæt
er tilgængelige:


Aktuel dag, måned eller år.



Foregående dag, måned eller år.



Præcist datovalg.

Instrumentbrættet indeholder 8 afsnit:


Statistikskrivebord. Dette er hjertet i din statistik. Inden for en enkelt tabel, giver shoppen et
overblik over de vigtigste tal, der er samlet for den valgte periode: Besøgende, nye registreringer,
nye ordrer, antal emner købt for alle ordrer kombineret, procentdel af registreringen pr.
besøgende, mængden af brugte rabatkuponer kombineret med beløb for alle salg. Du kan ændre
granulering ved hjælp af dropdownvælgeren øverst til højre i sektionen. De tilgængelige perioders
størrelser er dagligt, ugentligt, månedligt og årligt. De tre linjer i bunden af tabellen er ikke påvirket

120

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

af den valgte periode: Total, gennemsnitlige og forventede tal giver dig mulighed for at få et bedre
skøn over, hvor din shop er på vej hen.


Konvertering. Dette kapitel giver dig en idé om, hvor meget en besøgende eller en registreret
kunde er værd for din shop. Det er dybest set baseret på antallet af ordrer, de bringer. Det er en
god indikator for, hvordan din shop har det.



Betalingsfordeling. I dette afsnit præsenteres, hvilke betalingsmetoder der oftest er valgt af dine
betalende kunder. Baseret på disse tal kan du have ønsker om at tilpasse din shop eller din
virksomhed for bedre at kunne tage højde for de mest populære metoder eller at sætte skub i en
specifik metode, som du foretrækker, at dine kunder vælger. Ved brug af "Zone"dropdownvælgeren øverst til højre i sektionen, kan du begrænse antallet til et bestemt geografisk
område og dermed se, hvilken metode fungerer bedst eller værst afhængigt af regionen.



Kategorifordeling. Dette afsnit indeholder kategorispecifikke oplysninger. For hver kategori giver
systemet dig nyttige tal om jeres: produkter, salg, andel af handel fra hele verden for hele shoppen,
procentdel af omsætningen for hele shoppen, gennemsnitlig pris på varen. Hvis du bemærker, at
en kategori er langt mere succesfuld end andre, kan du fokusere din salgsfremmende indsats på
disse. På den anden side kan du prøve at styrke de skuffende kategorier ved at frigive
værdikuponer eller lave andre salgsfremmende tiltag. Ved brug af "Zone"-dropdownvælgeren
øverst til højre i sektionen kan du begrænse antallet til et bestemt geografisk område og dermed
se, hvilken kategori der er mest succesfuld afhængigt af regionen.



Sprogfordeling. Dine kunder kan vælge deres foretrukne sprog, når de registrerer sig, og du kan se
sprogfordeling med dette afsnit. Sørg for at have alle dine produkter korrekt oversat til minimum
de to mest populære sprog.



Zonefordeling. Du kan filtrere andre sektioner af zoner, og dette afsnit giver dig konkret antal
registrerede kunder og placerede salg pr. zone.



Valutafordeling. Hvis du accepterer mere end én valuta, vil dette afsnit vise, hvilken en der er den
mest anvendte af dine betalende kunder. Ved brug af "Zone"-dropdownvælgeren øverst til højre i
sektionen kan du begrænse antallet til et bestemt geografisk område og dermed se, hvilken valuta
som er den mest succesfulde afhængigt af regionen.



Variantfordeling. Dette er mere en intern statistik, så du kan se, hvilke varianter og variantgrupper
der er de mest anvendte inden for dine produkter.
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13.1.2. Navigering i statistikken



Bedste kategorier. I dette afsnit præsenteres din shops præstation efter kategori. Du kan finde ud
af, hvor mange produkter i hver kategori der er blevet solgt, indtægterne og antallet af sider set.
Sørg for regelmæssigt at kontrollere sammenhængen i dine resultater mellem forskellige kategorier
for at tilpasse din shops sammenhængskraft.



Bedste kunder. Dette afsnit beskriver de bedste kunder i din shop. Der vises deres e-mail-adresse
samt antallet af tid, de har besøgt hjemmesiden, og hvor meget de har brugt hidtil. Hold øje med
denne side for at holde styr på og tage dig af dine bedste kunder. Ved at klikke på knapperne øverst
i kolonnerne kan du vælge, hvordan du ønsker at sortere disse data.



Bedste leverandører. Denne side viser, hvilke leverandører som anvendes mest af dine besøgende.
Du kan filtrere alle resultater ud fra ordrestatus. Hvis du erfarer, at et fragtselskab ikke bruges ofte
på trods af at være hurtige og effektive, kan det være hensigtsmæssigt at give det en mere
fremtrædende plads ved afslutning af handlen for at øge kundetilfredsheden.



Bedste producenter. Dette afsnit indeholder statistikker om dine producenter ved at levere de
solgte mængder og indtægter.



Bedste rabatkuponer. Dette afsnit viser de mest populære kuponer, gavekort, kurvregler og
katalogprisregler, som du har oprettet og distribueret enten personligt eller gennem en kampagne.
Tabellen viser også omsætningen og antallet af kuponer, der anvendes.



Bedste varer. Dette afsnit viser dine bedste varer. Du kan se din omsætning, den gennemsnitlige
daglige omsætning, antal sidevisninger og mængden tilbage i dit nuværende lager. Med denne
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tabel kan du identificere dine kerneprodukter og beslutte dig for, om du skal udføre handlinger,
såsom at hæve eller sænke dine priser eller give rabatter på en bestemt vare.


Besøg og besøgende. Denne side giver dig statistik om besøgende til din shop samt antallet af
gange, de besøger den. Jo større tal, jo mere populær er din butik. Grafen hjælper dig med at forstå
dine besøgendes opførsel. Dybest set vil du se, hvor mange besøg din shop får, og du kan
sammenligne det med antallet af besøgende. Jo større forskellen mellem de to tal er, jo mere har
du succes med at skabe en trofast base af kernekunder.



Besøgende online. Dette afsnit viser antallet af besøgende, der er på din shop lige nu. Du kan se
deres navne og de sider, de i øjeblikket kigger på. Dataene opdateres levende, som de besøgende
gennemser din shop.



Besøgendes udgangspunkt. Denne side bruger en graf til at give dig de ti bedste websteder og
søgemaskiner, der har sendt besøgende til dig. Normalt spiller søgemaskiner en meget vigtig rolle.
Hvis du opretter en markedsføringskampagne ved at offentliggøre artikler på andre websteder, kan
du se, hvilken betydning det havde på din shop. Under grafen er navnene på de websteder, der
bragte dig dine besøgende med antallet af besøgende fra hver på højre kolonne.



Detaljeret vareinformation. Denne side viser dig alle varer i din butik med referencenummer, navn
og tilgængelighed på lager. Du kan sortere dine resultater ved at vælge fra dropdownmenuen oven
for produktkategori. Klik på et produkt for at få adgang til dets statistik. Du kan derefter se et
diagram med to sæt data: Salg og antallet af besøg på produktsiden. Omregningskursen for dette
produkt vil også blive vist.



Disponibelt antal statistik. Dette kapitel giver dig et overblik over værdien af din nuværende
varebestand.



Info for registrerede kunder. Denne sektion er delt ind i 5 grafer:
o

Kønsfordeling. Du kan se, hvordan dine kunder er fordelt mellem de forskellige sociale
titler, som du har indstillet – som standard: hr. og fr.

o

Aldersgrupper. Du kan lære om fordelingen af dine kunder i henhold til deres alder. Hvis du
kan se, at aldersfordelingen af dine kunder ikke er, hvad du havde forestillet dig, så tænk på
at justere din markedsføringstilgang.

o

Landsfordeling. Du kan hurtigt finde frem til, hvilke lande dine kunder bor i. Dette kan
hjælpe dig med at fokusere marketingindsatsen på et enkelt land.

o

Valutafordeling. Du kan se, hvilke valutaer der bruges i din shop.

o

Sprogfordeling. Du kan se, hvilke sprog din shop oftest vises på og dermed beslutte,
hvorvidt du bør forbedre butikkens oversættelser på et bestemt sprog.
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Katalogstatistik. Dette afsnit indeholder praktiske oplysninger om de produkter, der sælges i din
webshop, og dit katalog som helhed. Tallene kan filtreres efter kategori ved hjælp af
dropdownvælgeren øverst til højre i sektionen. Du reagerer på dit katalogs ydeevne ved at overveje
følgende indikatorer:
o

Varer til rådighed. Mængden af tilgængelige varer i denne kategori (som standard alle
kategorier).

o

Gennemsnitspris (basispris). Gennemsnitlig produktpris i den valgte kategori.

o

Varesider set. Antal sider, der blev besøgt af dine potentielle kunder. Sammenlign disse
data mellem forskellige kategorier for at se, hvilke der har flest produktvisninger, eller
tværtimod, hvilke der ikke tiltrækker mange kunder. Brug disse oplysninger til at foretage
nogle forbedringer i dit katalog.

o

Varer købt. Mængden af varer købt i hver kategori.

o

Gennemsnitligt antal sidebesøg. Det globale antal besøg for varerne i den valgte kategori.

o

Gennemsnitligt antal køb. Det globale antal besøgende for varesalg i den valgte kategori.

o

Billeder til rådighed. Angiver, hvor mange billeder der er bundet til den valgte
varekategori. En hurtig måde til at finde ud af, om nogle varer mangler billeder, er, når der
er færre billeder, end der er varer.

o

Gennemsnitligt antal billeder. Antal billeder divideret med antallet af produkter i den
valgte kategori.

o

Produkter aldrig set. Nogle af dine varer er måske aldrig blevet set af besøgende. Kig på
deres sider for at forsøge at forstå hvorfor.

o

Produkter aldrig købt. Nogle af dine produkter er aldrig blevet købt af kunderne. Dette er
et alvorligt problem, og du bør tage dig tid til at forstå hvorfor.

o

Omregningskurs. Angiver forholdet mellem antallet af besøgende og antallet af køb. Det er
vigtigt, at denne værdi er så høj som muligt.

o

En tabel nederst på siden fortæller dig, hvilke varer i denne kategori der aldrig er blevet
købt. Du ønsker måske at overveje at ændre deres pris eller skrive en mere attraktiv
beskrivelse.

Katalogvurdering. Dette afsnit giver et overblik over dit katalogs ydeevne. Du kan finde ud af, om
hvert produkt er aktivt, eller om beskrivelsen er korrekt indtastet i alle din shops aktive sprog. Du
kan også se, om alle dine produkter har nok billeder, deres salgsresultater og aktuel lagerstatus.
Den samlede score for hvert produkt vises med et farvet ikon. Du kan definere dine kriterier ved at
udfylde skemaet øverst på siden og derefter gemme dine indstillinger.
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Kundekonti. Denne side viser en graf med antallet af kundekonti oprettet i din online shop. Med
disse oplysninger kan du måle effekten af dine marketingkampagner. Du kan se antallet af
besøgende, der tilmeldte sig, men faktisk aldrig købte noget, såvel som antallet af kunder, der har
oprettet en konto og købte en vare straks efter registrering.



Nyhedsbrev. Denne side viser nyhedsbrevstilmeldingens styringsstatistik. Du kan bruge denne
database til at holde kunderne informeret. Nyhedsbrevene bidrager normalt til at øge antallet af
besøgende på din shop. Hvis du ønsker at øge antallet af medlemmer, overvej da at tilføje
kuponer/gavekort m.v. til hvert nyhedsbrev. Du kan se alle dine abonnenters adresser via
Nyhedsbrevsmodul under Moduler.



Salg og ordre. Disse to grafer præsenterer udviklingen af din shops salg og ordrer. De kan filtreres
efter land ved hjælp af dropdownmenuen øverst til højre.
o

Den første graf viser det samlede antal gyldige ordrer samt det samlede antal bestilte
varer. Med denne graf kan du analysere, hvilke perioder der gav dig det største afkast i
form af mængden af ordrer.

o

Den anden graf hjælper dig med at visualisere dit salg grafisk. Den kan analysere perioder,
hvor du havde den største omsætning. Dette giver dig mulighed for eksempelvis at få en
bedre idé om, hvornår du skal starte dine marketingkampagner.



Sider ikke fundet. Denne side fortæller dig, hvilke sider på dit katalog kunder har forsøgt at få
adgang til, men ikke kunne finde (hvilket resulterer i, hvad der kaldes "HTTP 404" fejl). Dette er
nyttigt for at finde potentielle tekniske problemer, der kan hindre dit salg.



Software. Dette afsnit informerer dig om de webbrowsere, som besøgende og kunder bruger til at
gennemse din shop. Du bør kontrollere, at din shop er fuldt kompatibel med disse browsere, eller i
det mindste de tre mest populære. Det fortæller dig også, hvis de besøgende kigger på din shop fra
deres mobile enheder (såsom en smartphone). Endelig kan du se, hvilke operativsystemer dine
besøgende bruger. Sørg for, at din shop er fuldt kompatibel med alle dine besøgendes platforme.



Statistikoversigt. Dette er sidens egne statistikker. Den præsenterer et fugleperspektiv af din
shopstatistik. Hvis du klikker på denne sidste mulighed, tager det dig tilbage til den globale statistik
i instrumentbræt.



Søgemaskinesøgeord. Denne side fortæller dig, hvilke søgeord der indtastes i en søgemaskine, som
bragte besøgende til din online shop. Dette giver dig mulighed for at vide, hvilke vilkår der gør, at
din shop let kan identificeres. Omvendt kan du se, hvilke søgeord der er fraværende fra denne liste,
og således ikke er effektive.



Søgning i webshop. I dette afsnit præsenteres to indikatorer.
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o

Den første er et diagram, der viser fordelingen af søgeord indtastet i din shops søgebar.
Dette giver dig mulighed for at se, hvilke produkter dine besøgende er mest på udkig efter
– og derfor er dem, du skal have mange af.

o

Den anden er en oversigt over dine besøgendes søgninger. Du kan se, hvilke søgeord der
bliver brugt, hvor ofte de blev skrevet, og hvor mange resultater var til rådighed. Det er
vigtigt, at alle dine kunders anmodninger får et resultat. For at forbedre din butik skal du
sørge for at tilføje produkter, der opfylder kundernes krav (søgninger) eller tilføje ekstra
koder til dine produkter, der let kan identificeres.

13.2. Søgemaskiner
En masse af dine besøgende vil komme fra søgemaskiner. For at vide, hvad de ledte efter, og hvordan du
kan forbedre din butik iht. deres søgeforespørgsler, har du brug for at kende deres forespørgsler.
Denne side præsenterer en tabel med alle søgemaskiner, hvilket betyder, at shoppen er i stand til at
genkende og aflæse, hvilken søgemaskine den besøgende har brugt for at finde din shop.
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Mens Google har den største andel af søgemaskinebrugere, er der mange andre søgemaskiner, som folk
kan bruge til at finde dit website. Derfor er du nødt til at være i stand til at hente deres søgeforespørgsler
også. Når en ukendt søgemaskine er begyndt regelmæssigt at bringe besøgende til, er det på høje tid, at du
føjer den til din database. Ellers vil de besøgende blive markeret i din statistik som kommende fra "andre
søgemaskiner", hvilket ikke er nyttigt.

13.2.1. Tilføje en søgemaskine
Det er meget nemt at tilføje en ny søgemaskine til din liste.

Lad os sige, du ønsker at tilføje DuckDuckGo – en søgemaskine, der understreger sin respekt for
databeskyttelse:
1. Få hele URL'en for søgningen. For eksempel: http://duckduckgo.com/?q=kids+shoes
2. Tag det domænenavn, der er specifikt for denne søgemaskine og sæt det i feltet Server. I vores
tilfælde "DuckDuckGo".
3. Find den variabel, som forespørgslen omhandler:
a. Find søgestrengen. Det bør være et sæt af bogstaver efterfulgt af et "="-tegn, efterfulgt af
selve forespørgslen, lukket med et "&" eller enden af strengen. I vores tilfælde er det "q =
børn + sko".
b. Den variable forespørgsel er et sæt bogstaver før "="-tegn. I vores tilfælde "q". Put den i
feltet "$ _GET variablen".
4. Klik på Gem-knappen, og fra nu af vil shoppen kunne genkende besøgende fra DuckDuckGo.

13.3. Henvisninger
En henvisning betyder en hjemmeside, der bringer dig mindst én besøgende. Dette websted indeholder et
link til din shop og hjælper dig derved med at opbygge en kundekreds, og i sidste ende resulterer det i mere
salg.
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Nogle henvisninger er vigtigere for dig end andre. Du er nødt til at have partnere, der har links til din shop
på deres egen hjemmeside, og både du og dine partnere vil helt sikkert ønske at vide, hvor mange
besøgende disse links bragt dig. Du kan endda betale dine partnere for at vise et link til din shop afhængigt
af, hvor meget du sætter pris på din trafik. Dette kaldes tilhørsforhold, og "henvisende" sider hjælper dig
med at opbygge en komplet shop, som selv din partner kan se antallet af besøg og salg, som deres
forbindelser har genereret.

13.3.1. Tilføje en ny henvisning
For at tilføje en ny partner, klik på Tilføj ny, som vil tage dig til en ny formular.

Hver sektion er vigtig:


Samarbejdspartner. Din samarbejdspartner får en konto.
o

Navn. For at oprette forbindelse til dit tilhørsforhold i administrationen, har din partner
brug for et login-navn, og du kan bruge et simpelt navn eller en e-mail, men sørg for at
bruge noget både du og din partner let kan huske.

o

Password. Første gang du opretter kontoen, gemmer shoppen adgangskoden sammen med
login-navn. Når du har brug for at redigere kontoen (for eksempel når der er behov for at
ændre provision), vil adgangskodefeltet være tomt. Det betyder ikke, at der ikke er nogen
adgangskode. Hvis du udfylder det tomme felt, når du redigerer i kontoen, vil det ændre
adgangskoden.
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Provisionsplan. Det er her, du angiver honorarer til dit tilhørsforhold, hvilket betyder, at du vil
skylde din partner penge for handlinger af besøgende fra deres site.
o

Betaling pr. klik. Dette definerer, hvor meget du anslår en besøgende fra denne partners
websted er værd. Hver gang en besøgende fra din partners websted kommer til din butik
ved at klikke på deres link, tjener partneren det markerede beløb.

o

Grundbetaling. Du kan også belønne dine partnere, hvis besøgende fra deres websteder
køber et af dine produkter. Bemærk, at dette kun er gyldigt, hvis købet er foretaget under
den browsersession, der følger efter klikket på partnerens link.

o

Procentuel betaling. Du kan belønne partnere med en procentdel af salget under
browsersession af besøgende fra deres websteder.

Teknisk information - Simple mode. Dette er meget vigtigt, da dette gør, at systemet kan skelne
denne partner fra andre samarbejdspartneres links. Når den er konfigureret, bør du lave et par test
for at sikre, at du rent faktisk sporer samarbejdspartneren korrekt.
o

HTTP referrer. I Inklusiv-feltet, sæt partnerens domænenavn, du ønsker at spore.

o

Anmod om deres URL. I Inklusiv-feltet, sæt den sidste del af søgestrengen. Systemet vil
spore referrers, der bruger en speciel query string. For eksempel kan du spore referrers,
der bruger ”?Prestaff=” argument i deres URL. Dette kan hjælpe dig videre med at
differentiere referrers.
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