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1 Algemeen 
 
Dit document bevat de uitleg over de inrichting van de webshop met het Next platform. Er wordt 
als eerst uitleg gegeven hoe de webshop is opgebouwd. De webshop bestaat namelijk uit 
verschillende (vaste) onderdelen. 
 
De onderdelen worden besproken en ook hoe je deze (geautomatiseerd) kunt vullen met diverse 
items. Denk bijvoorbeeld aan artikelen of banners. 
 
Voordat de onderdelen gevuld kunnen worden met items moeten de items eerst gedefinieerd 
worden. In deze handleiding zal ook uitgelegd worden hoe alle items aangemaakt kunnen worden. 
 
Nadat alle items aangemaakt zijn worden er een aantal voorbeelden gegeven. Ook worden er nog 
een aantal specifieke functies behandeld. 
 
Wanneer dit document doorgenomen is zal de gebruiker in staat moeten zijn om de webshop zelf 
te beheren. 
 

1.1 Installatie Logic4 
 
Voordat de diverse items in de webshop geplaatst kunnen worden dient Logic4 geïnstalleerd te 
worden. Zie hiervoor de ‘installatiehandleiding Logic4’ die u ontvangen heeft. 
 

1.2 Startscherm 
 
Wanneer Logic4 geïnstalleerd is en u ingelogd bent ziet u het volgende startscherm: 

 
Afbeelding 1-1 

 
Let op!!! De menu structuur kan wijzigen door (eventueel) ingestelde gebruikersrechten. 
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2 Next webshop en pagina configuraties. 
 
Binnen de Next webshop wordt de lay-out van de pagina’s via pagina configuraties aangestuurd. In 
de volgende hoofdstukken worden de diverse indelingen en de werking van de pagina’s uitgelegd. 
 

2.1 Startpagina 
 
De startpagina is de pagina die een bezoeker van de webshop als eerste te zien krijgt. Voor de 
inrichting van de pagina’s, is het van belang dat de naamgevingen met ‘next-‘beginnen, zoals 
hieronder getoond wordt. De standaard indeling van de startpagina van de webshop is als volgt: 

 
Afbeelding 2-1 

  
De bovenste balk bevat de opties menu, zoekveld, inloggen en een knop om naar het 
winkelmandje te gaan. Deze balk is standaard en er kunnen geen aanpassingen in gedaan worden. 
 
Onder de bovenste balk wordt het logo van de webshop geplaatst. Het logo dient bij Logic4 te 
worden aangeleverd en zal door Logic4 geplaatst worden.  
 
Let op!!! Het logo kan niet door de gebruiker zelf geplaatst worden. 
 
Naast het logo is er ruimte gereserveerd voor een balk waar diverse logo’s in geplaatst kunnen 
worden. Zie afbeelding 2-2: 

 
Afbeelding 2-2 

Onder het logo is ruimte voor een drietal regels: next-regel0, next-regel1 en next-regel2. Deze 
regels kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld een banner slider (zie afbeelding 2-4 voor een 
voorbeeld) of een artikelgroepenbalk. Deze regels kunnen door de servicedesk, zo ingesteld 
worden, dat deze alleen op de voorpagina worden getoond, of dat deze op elke pagina terug komt. 
Een banner slider wordt bijvoorbeeld vaak alleen op de voorpagina getoond, terwijl de 
groepsstructuur op elke pagina terug komt. De groepsstructuur is de verdeling van alle artikelen in 
diverse menu items. (Zie afbeelding 2-3) 
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Afbeelding 2-3 

Let op! Op de afrekenpagina wordt de groepenstructuur niet weergegeven.  
 

 
Afbeelding 2-4 

Na de Next-regels is er ruimte voor de voorpagina. (zie afbeelding 2-1 next-voorpagina) Hier 
kunnen bijvoorbeeld artikelen, CMS items en/of banners geplaatst worden. (Zie hoofdstuk 4 voor 
het inrichten van de items voor de webshop). 
 
Onder de inhoud van de voorpagina komt de subfooter (next-subfooter). Hierin kan bijvoorbeeld de 
optie ‘aanmelden nieuwsbrief’ en de knop ‘bel mij terug’ komen te staan. Zie afbeelding 2-5. 

 

Afbeelding 2-5 

Let op!!! Indien genoemde opties niet beschikbaar zijn dan dienen de opties nog door 
Logic4 aangezet te worden. 
 
Onder de sub-footer komt de footer (next-footer) Hier staan bijvoorbeeld diverse links en adres 
gegevens. (Zie afbeelding 2-6): 

 
Afbeelding 2-6 

 
Tot slot is er ruimte voor een optionele copyright footer (next-copy-footer). 
Hier kan een extra melding worden geplaatst. Zie afbeelding 2-7 voor een voorbeeld van een 
copyright footer: 

 
Afbeelding 2-7 
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2.2 Winkelmandje 
 
Wanneer de klant een artikel in het mandje heeft geplaatst en klikt op ‘doorgaan met betstellen’ of 
de klant klikt rechtsboven op ‘winkelmandje’ en vervolgens op bestellen dan verschijnt de pagina 
‘winkelmandje’. Deze pagina is niet dynamisch. Met andere woorden, dit is een standaard pagina 
en (nog) niet naar eigen wens in te richten. (Zie afbeelding 2-8) 
 

 
Afbeelding 2-8  
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2.3 Afrekenpagina 
 
Voor de afrekenpagina wordt een aparte pagina indeling en pagina configuratie gebruikt. Er is voor 
een aparte pagina indeling gekozen zodat de koper niet afgeleid wordt door allerlei extra informatie 
tijdens het afrekenproces. De standaard indeling van de afrekenpagina is als volgt: 

 
Afbeelding 2-9 

Net als bij de voorpagina wordt hier het Logo en next-logobar getoond met exact dezelfde 
afmetingen zoals de voorpagina. (Zie afbeelding 2-2). 
 
Vervolgens wordt bij het onderdeel ‘checkoutpagina’ de betaalpagina functionaliteit getoond. Zie 
afbeelding 3-2: 

 
Afbeelding 2-10 

De teksten onder de verschillende opties kunnen (eventueel) naar eigen wens aangepast worden. 
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Tot slot wordt er met een aparte checkout footer afgesloten (next-checkout-footer). Voorbeeld van 
een checkout footer:  
 

 
Afbeelding 2-11 

Welke optionele items zijn er. Optionele items voor op de pagina’s benoemen.  
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3 Inrichten items voor in de webshop 
 
Voordat de diverse items gekoppeld kunnen worden aan een van de pagina’s genoemd in 
hoofdstuk 2 dienen de items aangemaakt te zijn in Logic4. In de volgende hoofdstukken volgt een 
uitleg hoe de diverse items in Logic4 aangemaakt kunnen worden.  

3.1 Inrichten aanbiedingen 
 
Aanbieding groepen kunnen aangemaakt worden onder de menu optie ‘website’ en dan vervolgens 
onder ‘inrichten’.  

 
Afbeelding 3-1 

Wanneer onder inrichten op ‘aanbieding groepen’ wordt geklikt komt de volgende pop-up in beeld.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Naam:  Hier kan de interne naam opgegeven 
  worden 
Titel:  Hier kan de naam in de webshop 
  opgegeven worden 
Formaat:  Dient altijd type 1 te zijn. 
Taal:  Hier kan eventueel een vertaling 
  worden opgegeven. 

 
 
 
 

 
 

Vervolgens kan er bij een artikel (zie afbeelding 3-3) worden aangeven bij welke aanbieding groep 
het artikel hoort. Klik hiervoor in Logic4 wanneer een artikel geopend is, links op aanbieding. 

 
Afbeelding 3-3 

Afbeelding 3-2 
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Wanneer het artikel is gekoppeld aan een aanbieding groep kan er binnen de pagina configuratie 
(zie hoofdstuk 5) het type ‘aanbieding groepen’ worden gekozen. Bij de groep kan dan vervolgens 
een aanbiedingsgroep worden geselecteerd. De artikelen gekoppeld aan deze aanbieding groep 
worden dan getoond in de webshop. 

3.2 Inrichten Banners 
 
Een banner is een online advertentie waarbij grafische vormgeving centraal staat. Banner groepen 
kunnen aangemaakt worden onder de menu optie ‘website’ en dan vervolgens onder ‘inrichten’. In 
de pagina configuratie kan dan voor de aangemaakt groep gekozen worden. (zie afbeelding 3-4) 

 
Afbeelding 3-4 

Vervolgens kan een Banner worden aangemaakt. Deze is eveneens te vinden in het menu ‘Website’ 
en dan door klikken op de knop ‘Banner aanmaken’  onder het menu item ‘Banner’. (zie afbeelding 
3-5) 

 
Afbeelding 3-5 

Binnen de banner kunnen verschillende gegevens 
meegegeven worden. (zie afbeelding 3-6) 
 
Naam:  Geef hier een naam voor de banner 
  in. 
Url:  Geef hier de website link in die 
  gevolgd moet worden als de banner 
  wordt aangeklikt. 
 
Select Sleutel: Deze wordt niet gebruikt tenzij 
  overlegd met Logic4. 
Type:  Dient altijd Type 1 te zijn. 
Zichtbaar: Hier kan per device aangegeven
  worden of het betreffende item moet 
  worden getoond, op welke positie en 
  met welke breedte. (zie ook 
  hoofdstuk 4.1 Responsive  
  instellingen) 
Select afb: Met deze knop kan het betreffende 
  plaatje  als banner worden  
  gekoppeld. 
 
 
 
 Afbeelding 3-6 
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3.3 Voorwaarden banners afbeeldingen 
 
Banners dienen het PNG formaat te hebben omdat dit het beste resultaat geeft in de webshop.  
De webshop zelf is 1200 pixels breed. Wanneer er een banner over volle breedte moet komen dient 
het PNG bestand dus 1200 pixels breed te zijn. Wanneer er gekozen wordt voor bijvoorbeeld 2 
banners naast elkaar kunnen dan dienen de banners 600 pixels breed zijn en bij 3 banners 400 
Pixels. Met andere woorden 1200 / (aantal banners) = maximale breedte banner.  
 
Let op!!! Banners die naast elkaar worden geplaatst dienen, in verband met de uitlijning, allen 
dezelfde hoogte te hebben. 

3.4 Inrichten CMS items 
 
Content management system (CMS) groepen kunnen aangemaakt worden in het menu ‘Website’ en 
vervolgens onder ‘inrichten’. In de pagina configuratie kan dan voor de aangemaakt groep gekozen 
worden. (zie afbeelding 3-7) 
 

 
Afbeelding 3-7 

Vervolgens kan er een CMS item worden aangemaakt die aan deze groep kan worden gekoppeld. 
Dit kan in het menu ‘Website’ gedaan onder de groep ‘CMS’ kan worden gekozen voor ‘Content 
management system’. (zie afbeelding 3-8) 

 
Afbeelding 3-8 

3.5 Inrichten combinatie aanbieding  
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Binnen het CMS item kunnen verschillende gegevens meegegeven worden. (zie afbeelding 3-9) 

 
Afbeelding 3-9 

Basis: 
Naam intern  : Geef hier de interne naam in 
Naam op website : De naam zoals het in de webshop moet staan 
Titel   : Geef een titel in van het CMS item 
Titel in URL  : Geef hier de naam in welke wordt gehanteerd bij de opbouw van de URL 
     in de adres balk van de browser 
Taal   : Geef hier in welke taal van de webshop het CMS item weergegeven moet 
     worden. 
Sorteer volgorde : NVT. 0 invullen.  
Selecteer sleutel : Geef hier (eventueel) de sleutel in. Deze is voor standaard CMS items niet 
     nodig, maar bij verzendmethoden en betaalmethoden wordt deze wel 
     gehanteerd. 
Dochter van  : Indien het CMS item binnen een boomstructuur moet vallen kan hier het 
     bovenliggende item worden getoond. Bijvoorbeeld bij de footer kun je alle 
     items onder de footer laten vallen 
Selecteer afbeelding : Wordt niet gebruikt 
Groep   : Geef hier de eerder gemaakte CMS groep in 
Type   : Dient altijd Type 1 te zijn 
Responsive  : Hier kan per device aangegeven worden of het betreffende item moet 
     worden getoond, op welke positie en met welke breedte. (zie ook 
     hoofdstuk 4.1 Responsive instellingen) 
WYSIWYG:   
Hier zie je een voorbeeld hoe het item wordt getoond op de webshop. 

Tekst: 
Hier kan de inhoud van het CMS item worden ingevuld. Hoe het eruit komt te zien kun je zien in 
WYSIWYG.  
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3.6 Inrichten Website elementen 
 
Een website element zijn vaste functies binnen de webshop die ingezet kunnen worden. Binnen de 
‘pagina configuratie’ kan het type ‘Website element’ worden gekozen. Bij de groep kan dan 
vervolgens een Website element type worden geselecteerd.  
Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende drie opties: 

 Aanmelden nieuwsbrief; deze toont de mogelijkheid om aan te melden op de 
nieuwsbrief 

 Banner slider; Wanneer het website element Banner slider wordt gekozen dient bij 
variabele 2 het nummer van de bannergroep ingevuld te worden, zodat de banners uit 
die betreffende groep als banner slider worden getoond. 

 
Het nummer van de bannergroep kun je vinden door te gaan naar: Website  Banner 
groepen  klik op de bannergroep die als slider getoond moet worden en daar vind je 
het nummer.  

 
 Bel mij terug; deze toont de mogelijkheid om aan te geven dat de bezoeker wil worden 

teruggebeld. Via een e-mailtemplate wordt er een terugbelverzoek doorgestuurd naar 
een eigen gekozen e-mail adres. 

 artikelgroepenbalk 
 CMS Menubalk zie fpcollection 
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4 Weergave instellingen webshop (per device) 
 
Er zijn vele configuraties beschikbaar als het gaat om de zichtbaarheid van de diverse onderdelen 
binnen de webshop. In de volgende hoofdstukken zal hier een uitleg van volgen. Als eerste worden 
de responsive instellingen uitgelegd omdat deze bij meerdere onderdelen terug komen. 

4.1 Responsive instellingen 
 
Bij de responsive instellingen kan worden aangegeven op welke device de pagina configuratie of 
item wordt getoond, op welk formaat en welke volgorde. Voor de volgorde kunnen waarden tussen 
de 1 en 100 worden gekozen. Standaard is 1 boven en dan oplopend staat voor naar onderen. Voor 
de logobalk geld echter dat 1 helemaal rechts is en dan oplopend naar links. (Zie afbeelding 4-1)  
 
Indien er twee of meer pagina configuraties/items aanwezig zijn met dezelfde sleutel, bepaald de 
positie achter het device welke eerst wordt getoond. Ook hier kan per device de volgorde 
verschillen. De breedte kan worden gevuld met een percentage tussen 0 en 100 waarbij 0 de 
standaard breedte van het onderdeel wordt gebruikt. 
 

 
Afbeelding 4-1 
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4.2 Next-onderdelen 
 

 
Afbeelding 4-4-1 

Het onderdeel next-logobar bevat zoals te zien is bij afbeelding 4-4-1, 1 CMS item. In dit geval is 
het de logobanner. Alle CMS items van de logobanner worden in de Next-Logobar getoond (zie 
afbeelding 4-4-1 de sleutelwaarde).  
 
De Next-logobar is in het voorbeeld van afbeelding 4-4-1 alleen zichtbaar op de PC/laptop en 
tablet. ‘Zichtbaar op mobiel’ is niet aangevinkt wat betekend dat de Next-logobar niet zal worden 
weergegeven op een smartphone. Omdat de Next-logobar niet zichtbaar is op de smartphone 
betekend dit automatisch dat ook de logobanner niet zichtbaar is. De logobanner is immers 
onderdeel van de Next-Logobar.  
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4.3 Artikelen 
 
De webshop kan op een pc of laptop maximaal 5 artikelen naast elkaar weergeven op een regel. 
Wanneer de shop wordt geopend op een tablet of telefoon dan wordt de breedte van de shop 
aangepast en daarmee het aantal artikelen dat op een regel past ook. Dit kunnen er dan 4, 2 of 1 
per regel zijn (afhankelijk van het device). De artikelen zullen onder elkaar worden geplaatst indien 
er meer artikelen zijn dan op 1 regel kan. 
 
Wanneer bijvoorbeeld de maximale breedte (pc/laptop) wordt gebruikt en er zijn 6 artikelen dan 
worden er op de eerste regel 5 artikelen weergegeven en op de volgende 1. 
 
Er is een optie om meer artikelen op een regel te krijgen, zie daarvoor het volgende hoofdstuk. 
 

4.3.1 Slider 
 
Een optie, om meer artikelen op 1 regel te zien, is om gebruik te maken van een slider. Met een 
slider is het mogelijk om via pijltjes meer artikelen weer te geven op dezelfde regel (Zie afbeelding 
4-3-1). Door op de pijltjes te klikken kan het volgende of vorige artikel worden bekeken op 
dezelfde regel. Ook zal dit om de 6 seconden automatisch gaan sliden naar het volgende artikel in 
de groep. 
 

 
Afbeelding 4-3-1 

 
In de pagina configuratie kun je bij het betreffende webshop onderdeel een CSS class invullen. Hier 
geef je in slideX. Hierbij is X het aantal items dat naast elkaar wordt getoond op de webshop. 
Maximaal 5 of 6 is de beste waarde voor X. Dit in verband met de leesbaarheid en lay-out van de 
slider. Er kunnen maximaal 20 artikelen geladen worden in de slider. Zitter er meer dan 20 
artikelen in een groep dan zal het systeem random artikelen selecteren en tonen in de slider. 
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In afbeelding 4-3-2 wordt de slide functie gebruikt voor een 
aanbiedingsgroep. (De slide functie kan echter ook worden 
gebruikt voor alle andere type items, zoals bijvoorbeeld 
banners en CMS-items.)  
 
Staan er meer artikelen in een groep, dan het cijfer op de plek 
van de X (hiernaast zijn het er 5) dan worden er pijltjes 
getoond zoals bij afbeelding 4-3-1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de pc versie komt een rij er dan uit te zien zoals afbeelding 4-4. Met aan de zijkant pijltjes om 
door te klikken naar de volgende artikelen. Elke 6 seconden wordt automatisch het volgende artikel 
getoond. 

 
Afbeelding 4-4 

  

Afbeelding 4-3-2 
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Bovenstaande voorbeeld zal op een tablet automatisch minder artikelen bevatten. Er wordt 

namelijk  van X getoond (afgerond naar beneden). In het geval van bovenstaand voorbeeld 

(Slide5) zou dit dus 𝑋 5 zijn. Dit betekend dat er 3 artikelen getoond worden. Zie afbeelding 4-5. 

 
Afbeelding 4-5 

Op een telefoon weergave is de ruimte kleiner waardoor er  van X getoond wordt. (afgerond naar 

beneden). In dit voorbeeld 𝑋 5 Er worden dan 2 artikelen naast elkaar getoond. Zie afbeelding 4-

6.  
 
Let op!!! het geld hier alleen voor de landscape modus. Wanneer je de telefoon recht houdt zal er 
maximaal 1 artikel getoond worden. 

 
Afbeelding 4-6 
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5 Pagina configuratie 
 
Nu alle benodigde items zijn gedefinieerd kan de pagina configuratie aangemaakt worden. In de 
pagina configuratie wordt bepaald hoe de pagina’s binnen de webshop ingericht zijn en wat er 
getoond wordt. Er zijn standaarden die gelden voor bijna alle pagina’s maar er kan (optioneel) ook 
voor een afwijkende inrichting gekozen worden (maatwerk). 

5.1 Inrichten standaard pagina configuratie 
 
In het menu ‘websites’ kan worden gekozen voor ‘Pagina configuratie overzicht’ in de groep 
‘configuratie’ (zie afbeelding 5-2) Via deze optie kunnen de verschillende pagina configuraties 
worden aangemaakt/gewijzigd. 

 
Afbeelding 5-1 

In afbeelding 5-2 wordt een lege pagina configuratie getoond en hoe deze gevuld kan worden. 

        
Interne naam : Geef hier de interne naam in 
Sleutel  : Hier wordt de Sleutel van de pagina 
     configuratie ingevuld. Deze sleutel 
     moet niet worden aangepast. Hier 
     wordt namelijk de locatie van de 
     pagina bepaald. De sleutels die 
     worden gebruikt zijn in de vorige 
     twee hoofdstukken benoemd. 
     Binnen deze pagina configuraties is 
     er vrijheid om zelf te kiezen wat er 
     neergezet moet worden. 
Toevoegen : Zie hoofdstuk 5.1.1 
1)  : In dit veld worden de verschillende 
     items, die aan de pagina  
     configuratie zijn toegevoegd,  
     getoond. 
 
 

 

 

 

 

Afbeelding 5-2  
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5.1.1 Item toevoegen aan standaard pagina configuratie  
 
Zodra er op de button ‘toevoegen’ (zie afbeelding 5-2), zal onderstaand scherm getoond worden: 
 

 
 
 

Type: Hier kan worden aangegeven wat voor type item er wordt toegevoegd aan de pagina 
configuratie 

a. Combinatie aanbieding; voor het koppelen van een combinatieaanbiedingen. (Zie 
hoofdstuk 3-5) 

b. Aanbiedingen; voor het koppelen van een aanbiedingen. (Zie hoofdstuk 3-1) 
c. Artikelen; voor het koppelen van aanbieding groepen. (Zie hoofdstuk 3.2) 
d. Banner; voor het koppelen van banners. (Zie hoofdstuk 3.3) 
e. CMS; voor het koppelen van CMS items. (Zie hoofdstuk 3.4) 
f. Website element; voor het koppelen van website elementen. (Zie hoofdstuk 3.5) 

Onderstaande zijn de groepen van dit type die gekozen kunnen worden. 
 Aanmelden nieuwsbrief 
 Bannerslider 
 Bel mij terug 

2. Hier kan een Groep gekozen is worden wat onderdeel is van het bij punt 1 gekozen type. 
3. Variabele 2 wordt alleen bij het website element ‘bannerslider’ (zie e. punt ii) gebruikt. 

Eventueel kan hier het nummer van de banner groep worden ingegeven. 
4. CSS Class wordt niet gebruikt. Tenzij in overleg met de grafisch ontwerper wordt gekozen om 

een andere opmaak ergens voor te gebruiken. Dan zal de CSS Class worden doorgegeven en 
dat deze gevuld kan worden????? Extra kosten niet toepassen? Wat doen we hier mee? 

5. Zie hoofdstuk 4.1. 
6. LET OP!!! Na het invullen van de gegevens dient er op Toevoegen worden geklikt om het items 

aan de pagina te koppelen. 
7. Nadat alles gereed is dient het item opgeslagen te worden. Men kan kiezen voor opslaan en 

sluiten of opslaan en nieuw item toevoegen.  

Afbeelding 5-3 
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5.2 Afwijkende pagina configuraties 
 
Naast de standaard pagina configuraties die kunnen worden aangemaakt kunnen er ook afwijkende 
pagina configuraties worden aangemaakt voor Producten, Groepen en Merken. 

5.2.1 Product configuratie 
 
Je kan bij een product een afwijkende pagina configuratie aanmaken, waarin je vervolgens de 
verschillende onderdelen kan toevoegen. 
Om dit bij een specifiek product te kunnen doen kun je het artikel opzoeken in de webshop. 
Vervolgens moet je de URL bekijken en daar het nummer uit halen. Zie onderstaand voorbeeld: 

 
Om nu voor dit artikel een pagina configuratie aan te maken met eigen CMS items, banners, etc 
moet een pagina confguratie worden aangemaakt met de Sleutel next-product-
[gevondennummer]. In boven staand voorbeeld is het nummer 22334. De sleutel wordt nu dus 
next-product-22334. 
In deze pagina coniguratie hebben we in het voorbeeld een bannerslider geplaatst. 

 
Dit geeft onderstaande resultaat: 
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5.2.2 Groep configuratie 
 
Ook voor een groep kan een afwijkende pagina configuratie worden gemaakt. 
Om de sleutel te maken voor de groep kun je net als bij de product configuratie het nummer uit de 
URL halen. 
Hierbij is dit nummer overigens gelijk aan het nummer uit het artikelgroepen overzicht. 

 
 

 
 
De sleutel voor deze pagina configuratie wordt dan next-group-[gevondennummer]. In dit geval 
next-group-820 

 
 
Binnen deze pagina configuratie zijn meerdere items geplaatst. Zie onderstaande voorbeeld. 
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Hier is te zien dat er enkele banners en artikelen boven de groep zelf zijn geplaatst. 
Hierdoor kun je binnen een artikelgroep de aandacht op andere zaken richten. 

5.2.3 Merk configuratie 
 
Ook voor de merk configuratie kan in de URL het nummer van het merk gevonden worden. 
Om de merken te kunnen bekijken kunt u naar de pagina merken.html gaan. In ons voorbeeld. 
https://next.logic4.nl/merken.html 
 

 
 
Het merk Apple heeft hier id 287. 
Voor de pagina configuratie wordt nu gehanteerd next-brand-[gevondennummer]. Dit is next-
brand-287. 
Binnen de pagina configuratie hiervoor hebben we alleen een banner slider toegevoegd. Zie 
onderstaand voorbeeld. 
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6 Speciale functies 
 
Binnen het Next platform bestaan er enkele specifieke functionaliteiten die nog meer maat werk 
bieden voor (bijzondere) de weergave en de gebruikersvriendelijkheid verhogen.  

6.1 Aanbieding/kenmerk Layer 
 
Bij een artikel kan een blokje met tekst (layer) en een eigen gekozen kleur boven op de 
artikelafbeelding worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld handig om aan te geven dat een bepaald 
artikel in de aanbieding (Afb. 8-1) is of om een kenmerk (Afb. 8-2) van het artikel te accentueren. 

 
Afbeelding 6-1  Afbeelding 6-2 

Om een layer te plaatsen dient  het artikel geopend te worden waarbij de layer geplaatst moet 
worden. Het scherm zoals bij afbeelding 8-3 wordt geopend. Vervolgens klikken op ‘aanbieding’ 
(1). In het venster dat opent dient ‘vrij veld 1’ (2) gevuld te worden met de tekst  en ‘vrij veld 
2’(2) met de kleur codering (voor de kleur coderingen zie hoofdstuk 8.1.1. Na het opslaan (3) is dit 
direct zichtbaar in de webshop. Verschil aanbieding en kenmerk daarnaast actielabel wel datum 
afhankelijk maar werkt alleen als van voor prijs is ingevuld 
 

 
Afbeelding 6-3 

6.1.1 Kleur coderingen aanbieding layer  
 
Bij ‘vrij veld 2’ zijn diverse kleuren beschikbaar. De kleuren zijn: 
Kleur Resultaat 
label-green  
label-blue  
label-orange  
label-red  
label-pink  
label-purple  
label-yellow  
label-white  
label-black  
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label-grey  

6.2 Cadeauartikel 
 
Het is mogelijk om cadeauartikelen te plaatsen bij een order. Optioneel kan dit met of zonder 
voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde ‘bij een bestelling vanaf X euro krijgt u Y 
cadeau!’. 
 
De coupon kan aangemaakt worden onder ‘Orders’ en vervolgens onder menu ‘coupons’,  op 
‘coupon aanmaken’. Het volgende venster verschijnt: 

 
 
De volgende opties kunnen ingesteld worden: 
Interne naam  :  
Naam   : 
Actief van  : 
Actief tot  : 
Actief   : 
Combineerbaar  : 
BTW vrij  : 
Cadeaubon artikel : 
Omschrijving (1) : 
Factuur artikel  : 
Omschrijving (2) : 
Na gebruik sluiten : 
Status   : 
Type   : 
Bedrag   : 
Percentage  : 
Artikelcode  : 
Omschrijving(3) : 
In delen inwisselbaar : 
Min. Order bedrag : 
 
 
Factuur artikel is een fictief aangemaakt artikel om alle kortingen op te boeken. Voordeel hiervan is 
dat je ook rapportages kunt draaien op dit artikel waardoor je weet hoeveel korting er gegeven is. 
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Het is mogelijk om bij gratis cadeautje weg te geven indien aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan en tevens dit mooi op de webshop te tonen. Voor het instellen hiervan kan het coupon 
systeem worden gebruikt. Het verschil is alleen dat in dit geval de klant geen couponcode meer 
hoeft in te vullen, maar direct in het winkelmandje kan kiezen wel artikel de klant wil hebben. 
Om dit te kunnen doen moet er een couponstatus worden aangemaakt onder het menu Orders | 
Inrichten | Coupon statussen. Deze coupon status krijgt vervolgens een nummer. Dit nummer kan 
doorgegeven worden aan de servicedesk, zodat dit op de achtergrond kan worden ingesteld. Zie 
onderstaand voorbeeld. 

 
In dit geval is nummer 2 doorgegeven en op de achtergrond ingevoerd. 
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Vervolgens is er een coupon aangemaakt, met onderstaande instellingen. Hierbij wordt de status 
gevuld met de zojuist aangemaakte status. 
Vervolgens wordt gekozen voor een gratis artikel en wordt er een artikel aangegeven. 

 
Bij dit voorbeeld wordt bij een order van meer dan 1000 euro aan smartphones van apple een 
telefoonhoesje weggeven. 
Wordt er nu een apple telefoon toegevoegd van 749 euro, dan kan de klant nog niet kiezen voor 
een cadeautje. 

 
Wordt er echter een aantal van 2 gekozen, dan kan in het winkelmandje worden gekozen voor een 
cadeautje. Dit kan door middel van de knop Selecteer uw cadeau. 
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Indien het artikel zelf al aan de voorwaarden voldoet. In dit geval dus een apple telefoon van meer 
dan 1000 euro, dan worden bij dit artikel, direct de mogelijke cadeaus getoond: 
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6.3 Lees meer… 
 
Het is mogelijk om aan tekst velden, een regel toe te voegen dat er voor zorgt dat maar een 
gedeelte van de tekst zichtbaar is. Zie afb. 6-4. 

 
Afbeelding 6-4 

Een deel van de tekst is nu verborgen en kan worden weergegeven door op de knop ‘lees meer…’ 
te klikken. Om dit toe te passen kan de volgende (HTML-code) regel aan een tekst worden 
toegevoegd: 
 
<span class="readmore">TE VERBERGEN TEKST</span> 
 
De rest van de tekst wat achter de knop ‘lees meer…’ moet komen dient op de locatie van de TE 
VERBERGEN TEKST te komen. Met andere woorden dient de resterende tekst achter <span 
class="readmore"> te komen en moet er worden afgesloten met </span>. 
 

 
 

 
Standaard klapt op alle apparaten de tekst in met een leesmeer/leesminder knop. 
Mocht je deze functie niet op tablet, mobiel of pc willen gebruiken kan dit opgelost door de 
volgende classes toe te voegen: 
readmore-hidepc  
readmore-hidetab 
readmore-hidemob 
  



 

Logic4 Next, versie april-2017  34  

Onderstaande is een voorbeeld waar de tekst alleen is ingeklapt op een mobiel. Op PC en tablet 
werkt dit dan niet. 
 
<span class="readmore readmore-hidepc readmore-hidetab">  
              Deze tekst is alleen ingeklapt op mobiel 
</span> 

6.4 Toevoegen Pixel aan bedank pagina 
 
Er kunnen situaties zijn dat gebruikers een pixel willen toevoegen aan de bedank pagina. Dit kan 
worden gedaan door een CMS item aan te maken met daarin de “Selecteer sleutel” bedankt-
pagina-pixel. 

6.5 Toevoegen script aan header 
 
Er kunnen situaties zijn dat gebruikers een script willen toevoegen aan de site die in de header 
wordt meegenomen. Hiervoor kan een CMS item worden aangemaakt met de “Selecteer sleutel” 
headertoevoeging. 

6.6 Variantartikelen controle 
 
Via de URL [url]/m/90/VariantbalkProblemen.aspx kan worden gecontroleerd of er variantartikelen 
zijn die geen zichtbare kinderen hebben. Als dit zo is, dan worden deze artikelen in een lijstje 
getoond. Deze moeten dan gecontroleerd worden. 
Onderstaande is een voorbeeld waarbij geen fouten worden gevonden. 
 

 

6.7 Zoekbalk in pagina configuratie 
 
Standaard is de zoekbalk boven in de shop te vinden. 
Echter in een enkel geval is de wens deze ook in de shop op andere plaatsen te tonen. Bijvoorbeeld 
op de voorpagina in het geval van een mobiele gebruiker. 
In dat geval kan er een Website element aan de pagina configuratie worden toegevoegd. Zoeken 
tekstbox. 
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6.8 Voorraden weergeven bij artikelen 
 
Bij een artikel kunnen ook de voorraden weergegeven worden:zie ook: 
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7 Beheermodule 
 
Binnen de shop is het mogelijk om webshopgebruikers en afleveradressen te laten beheren door de 
eigen klanten. Om dit te kunnen gebruiken kan er een mail naar help@logic4.nl worden verzonden 
om deze functie te kunnen gebruiken. 

7.1 Navigatie 
 
Binnen de shop kan een hoofdwebshop gebruiker of een supervisor gaan naar Beheer gebruikers 
binnen zijn menu. 

 
 

7.2 Hoofdwebshopgebruiker 
 
Bij de hoofdwebshop gebruiker kan worden gekozen om Gebruikers aan te maken. Het volgende 
scherm wordt dan getoond: 

 
Hier kan de gebruiker een Inkoper of Supervisor aanmaken met daarbij de behorende instellingen, 
welke ook in de backoffice gedaan kunnen worden. 
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7.3 Supervisor 
 
Bij de Supervisor 
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BIJLAGE 1: Voorbeelden Next-onderdelen webshop. 
 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4.1 is het mogelijk om per device een andere inhoud van de site te 
laten zien. Een voorbeeld van de verschillende weergaven per device worden in de volgende 
hoofdstukken weer gegeven. 
 

Computer/Laptop 
 

 



 

Logic4 Next, versie april-2017  39  

Tablet 
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Smartphone (normaal recht op, geen landscape modus) 
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Definities 
 
 
Metadata;  Een beschrijving van de karakteristieken van bepaalde 

gegevens 
Webshop;  Een website waarop een product of dienst kan worden 

aangekocht. 
Banner;  Een traditionele vorm van een online advertentie, waarbij 

grafisch vormgeving centraal staat. 
Banner slider;  Zie ‘Banner’, met als toevoeging dat de afbeeldingen zich in 

een carrousel bevinden en automatisch roteren. 
CMS;     Zie ‘ContentManagementSystem’ 
Content management systeem; Een softwaretoepassing die het mogelijk maakt dat mensen 

eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en 
gegevens op internet kunnen publiceren 

Device; Een computer, laptop, tablet of smartphone 
Mobiel; Een smartphone  
Responsive; Een benadering van webdesign waarbij wordt gestreefd naar 

een optimale ervaring voor een breed scala aan devices 
HTML-Code; Een afkorting voor ‘Hyper Tekst Markup Language’ Het is 

een programmeertaal waarmee u internetpagina’s kunt 
opmaken. 

 


