
Module: Voorraadbeheer/Webshop   
 
 
Ga naar Voorraadbeheer / Webshop en het webshop overzicht wordt geopend:  
 

 
 
Linksboven aan zijn er instellingen zoals foto’s voorraad en Actief 
Bij foto’s kun je er voor kiezen om met of zonder of alles aan te zetten (dus wel/geen 
foto’s?) 
Bij voorraad kun je kiezen om met zonder of alles aan te zetten (dus wel/geen 
voorraad?) 
Bij actief kun je ervoor kiezen om Ja nee of alles aan te zetten (dus wel/niet al 
geplaatst?) 
Bij korting kun je ervoor kiezen om Ja nee of alles aan te zetten (dus wel/geen 
korting?) 
 
Bovenaan staan de Webshops tabbladen. Indien je met 1 webshop werkt komt er 1 tabblad 
te staan  

 

 
 
Bovenaan selecteer je de webshop (tabblad) 
 



 
 
Aan de linkerkant staan alle filter mogelijkheden om de artikelen te zoeken die je online wilt 
zetten (plaatsen) 

 
Bij art.nr lev. Kun je op 1 artikel filteren 
Bij Productnummer kun je meerdere productnummers invullen, door een komma te 
gebruiken als scheidingsteken en daarna (TAB) in 1 keer plaatsen. 
Bij Barcode, kun je op 1 variatie filteren 
Bij naam kun je alle artikelen selecteren met een zelfde naam 
Bij prijs kun je alle artikelen selecteren binnen een bepaalde prijs selectie 
In het filterveld kunnen meerdere selecties gemaakt worden, zoals merk , seizoen etc.. 
 
Zodra er een selectie is gemaakt moeten de gefilterde producten nog op actief gezet 
worden. Dat doe je op de volgende manier: 
 
Achter aan elke regel kun je van uit naar Aan drukken, dan zet je ze per stuk op actief. Het 
kan ook in 1 keer door bovenaan op niets of alles te drukken. Dan worden alle artikelen 
binnen de selectie uit of aan gezet voor de webshop synchronisatie. 

                            
 
 
Ben je klaar met de selectie aanpassen dan druk je bovenaan op de groene knop 
“Wijzigingen opslaan” 
 



 
Met de knop “Annuleren” stop je de plaatsing en begin je weer opnieuw. 
 
 

 
 
Na het drukken op “Wijzigingen opslaan”, komt er altijd een melding over hoeveel er op 
aktief of niet aktief gezet gaan worden. Druk op “OK”  voor bevestiging. 
 

 
 
Druk vervolgens weer op “OK” om de bevestigingsmelding te sluiten. De wijzigingen staan 
nu klaar om door de webshop te worden verwerkt. 
 
 

Let op!! Zodra de webapi in StoreContrl is gevuld kan de webshop partij de artikelen 
binnen halen d.m.v. een synchronisatie. Informeer hierover bij je webshop partij 
wanneer de synchronisatie plaatsvindt. 

 
Verwijderen artikelen uit de webshopmodule  
 
Indien er artikelen uit de webshop gehaald moeten worden, kun je ze op actief UIT zetten. 
 
Voor het makkelijk zoeken kun je eerst de Actieve artikelen op Ja zetten en daarna ga je het 
betreffende artikel opzoeken met of zonder gebruik te maken van de overige filters.  
Achter elke artikelregel kun je van Aan naar UIT drukken, dan haal je ze per stuk uit de 
webshopsynchronisatie. 
  
Het verwijderen kan ook in 1 keer door eerst de groep (merk etc..) te selecteren en dan 
bovenaan op Alles te drukken. Deze veranderd dan weer naar Niets en alles wat eronder 
staat geselecteerd wordt na wijzigingen opslaan uit de webshopsynchronisatie gehaald. 
 
 


