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2 Versiebeheer 

Onderstaand een overzicht van de wijzigingen per documentversie. 

 

Versie Wijzigingen 

1.0 Initieel document 

1.1 Hoofdstuk 6 toegevoegd 

1.2 Hoofdstuk 3 toegevoegd. 

1.3 Hoofdstuk 8 toegevoegd 

1.31 Diverse tekstcorrecties 

1.32 Paragraaf 8.11 toegevoegd. E-mailadres aangepast in paragraaf 8.12. 

1.33 

 

Paragraaf 8.1.10 en 8.1.11 toegevoegd. 

 

1.34 Paragraaf 9.3 toegevoegd. 

1.35 
Paragraaf 4.1 verwijderd. Paragraaf 5.1 en 4.2 aangepast. Paragraaf 9.16, 9.17 en 8.1.15, 

toegevoegd.  

1.4 Paragraaf 3.2, 9.20, 5.4.1, 9.19, 5.2, 8.3.1, 8.3.2 toegevoegd. 

1.5 
Paragraaf 5.4.2, Hoofstuk 9, en 1o toegevoegd. Daarnaast zijn er diverse 

kruisverwijzingen aangepast. 
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1.6 

Paragraaf 5.4.2, 5.6, 7.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 10.4, 11.15 en 11.17 aangepast. Inleidende tekst 

in hoofdstuk 9 aangepast en paragraaf 5.5 verplaatst naar paragraaf 5.1.1. Tot slot 

hoofdstuk 2 geoptimaliseerd. 

1.6.1 Paragraaf 10.5 toegevoegd. 

1.6.2 Hoofdstuk 11 toegevoegd. 

1.6.3 Paragraaf 5.4, 8.1.4.1, 8.1.16, 8.9.1 en 10.6 toegevoegd. 

1.6.4 Paragraaf 8.7, 8.1.12 en 10.2 toegevoegd. 

1.7 
Productnaam “VMSII” vervangen naar Vendit, paragraaf 8.11, 10.8 en 10.9 toegevoegd 

en paragraaf 8.1.8 aangepast. 

1.8 Paragraaf 10.4 en 10.10 toegevoegd. 

1.9 Hoofdstuk 5 toegevoegd en paragraaf 6.2 aangepast. 

1.9.1. Paragraaf 9.12 toegevoegd. 
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1.9.2 Paragraaf 9.9 en 9.2.1 toegevoegd, Paragraaf 9.2 aangepast.  

1.9.3 Paragraaf 11.12 toegevoegd. 

1.9.4. Paragraaf 4.2 Meertaligheid verwijderd. 
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3 ShopConnector 

ShopConnector is de benaming voor de software die de datasynchronisatie mogelijk maakt 

tussen het kassasysteem van Vendit en jouw Magento 2 webshop. ShopConnector is een slim 

stukje software die tussen jouw kassasysteem en jouw Magento 2 webshop wordt geplaatst.  

 

3.1 Hoe werkt het? 

De data wordt gesynchroniseerd van en naar Vendit geschiedt op basis van XML bestanden die 

worden geplaatst op een persoonlijke FTP-locatie. Op basis van zogenaamde import urls wordt 

ShopConnector door Vendit geactiveerd, waarna de synchronisatie richting jouw Magento 2 

webshop wordt gestart. ShopConnector communiceert met jouw Magento 2 webshop door 

gebruik te maken van de standaard API van Magento 2. Deze wijze zorgt ervoor dat de impact 

van het synchronisatie proces op een bestaande Magento 2 webshop tot het minimum wordt 

beperkt. De verwerking van de data geschiedt volledig buiten jouw Magento 2 webshop om.   

 

3.2 Webshop producten matchen binnen een bestaande Magento 2 webshop 

Indien je al een Magento 2 webshop hebt, waarbinnen je reeds producten hebt ingevoerd en je 

gebruik wil gaan maken van de e-commerce2 module van Vendit, dan bestaat de mogelijkheid 

om ShopConnector de webshop producten te laten matchen met de producten in Vendit. Na het 

matchingsproces wordt het mogelijk om de webshop producten vanuit Vendit te gaan beheren.  

 

Voor dit proces is het van belang om een unieke parameter (identifier) te hebben die zowel 

aanwezig is in de productkaart van Vendit en in de producten van jouw Magento 2 webshop, 

veelal het artikelnummer, zodat ShopConnector de match kan maken. Op dit moment kan 

ShopConnector matchen op productnaam en artikelnummer.  

 

In hoofdstuk 10 wordt verdere toelichting gegeven over het koppelen ShopConnector aan jouw 

bestaande Magento 2 webshop. 

 

Let op! Voor het matchingsproces wordt een aanvullende investering gevraagd. Neem contact 

op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl.  

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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4 Belangrijk om vooraf te weten 

4.1 Géén maatwerk ontwikkeling 

Wij ontwikkelen géén maatwerk op de ShopConnector. Shopconnector is en blijft een standaard 

product, een hele bewuste keuze! Indien jij een wijzigingsverzoek hebt, dan wordt dit op onze 

ontwikkelroadmap geplaatst. Op basis van impact en prioriteit bepalen wij - en in de toekomst 

jullie - wanneer dit wordt opgepakt. 
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5 Snelstart 

In dit hoofdstuk wordt een lijst met stappen en verwijzingen naar onderdelen in deze handleiding 

weergegeven om een snelle start te maken met het koppelen van jouw Magento 2 webshop aan 

Vendit middels ShopConnector. 

 

5.1 Stap 1: Installatie Magento 2 plugin 

Om de synchronisatie van de data mogelijk te maken is het van belang om Magento 2 plug-in te 

installeren binnen jouw Magento 2 webshop. In paragraaf 13.3 staat vermeld hoe je de deze plug-

in installeert binnen jouw Magento 2 webshop. 

 

5.2 Stap 2: Configuratie van jouw Magento 2 webshop 

Binnen jouw Magento 2 webshop dienen er een aantal elementen te worden geconfigureerd 

alvorens wij de ShopConnector kunnen koppelen met jouw Magento 2 webshop. Het betreft de 

onderstaande items: 

 

• Integratie token aanmaken, zie paragraaf 6.2 

• BTW regels configureren, zie paragraaf 9.3 

• Order statussen aanmaken, zie paragraaf 11.3 

 

5.3 Stap 3: Aan te leveren gegevens 

Om de configuratie van ShopConnector te kunnen doen dienen wij, naast de gegevens uit de 

voorgaande paragraaf, tevens de onderstaande aanvullende gegevens van jou aangeleverd te 

krijgen. Deze gegevens kan je sturen naar onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-

support@frmwrk.nl. 

 

• Webshop URL 

• Magento 2 backend gebruiker inclusief wachtwoord 

• Storeview Codes, zie paragraaf 13.2 

• IP-adres of IP-range, indien gebruik wordt gemaakt van een lokale Vendit installatie, zie 

paragraaf 6.1.1. 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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5.4 Stap 4: Configureren ShopConnector en jouw Vendit systeem 

In deze stap zullen wij op basis van de door jouw aangeleverde gegevens de ShopConnector 

configureren. Daarnaast zullen wij ook in samenspraak met jou de gewenste modules in 

ShopConnector activeren. Ten slotte stellen wij, in samenspraak met de servicedesk van Vendit, 

jouw Vendit systeem in, zodat jouw data kan worden geëxporteerd en geïmporteerd. De wijze 

waarop jouw Vendit systeem wordt geconfigureerd kan je lezen in hoofdstuk 7 en 8. 

 

5.5 Stap 5: Groepen en kenmerken instellen in Vendit 

Voor de juiste werking van Shopconnector is het van belang om jouw e-commerce data binnen 

Vendit goed in te voeren. Het begint bij de invoer van de groepen en de 

productkenmerkgroepen. Voor het juist instellen verzoeken wij jou om paragraaf 9.1.x en 

paragraaf 9.11.x aandacht door te lezen. 

 

5.6 Stap 6: Verrijken productdata 

Zodra je alle groepen en productkenmerkgroepen juist hebt ingesteld is het van belang om jouw 

productdata te verrijken met o.a. afbeeldingen, (meta) omschrijvingen, prijzen, actieprijzen en de 

productkenmerken e.d. Mocht je vragen hebben over de invoer van deze data of het importeren 

van grote hoeveelheden data, dan kan je contact opnemen met de servicedesk van Vendit. 

 

5.7 Stap 7: Handmatige export 

Zodra alle bovenstaande stappen zijn uitgevoerd is het tijd voor een handmatige “proef” export. 

Voor de initiele export is het van belang om alle ingevoerde data te synchroniseren richting jouw 

Magento 2 webshop. Na de export kan je steekproefsgewijs nagaan of alle ingevoerde data op 

de juiste manier in jouw Magento webshop terecht is gekomen. 

 

Voor een handmatige “volledige” export ga je als volgt te werk: 

 

1. Klik op het menu-item “e-commerce” en selecteer de optie “Export”; 

2. Selecteer de opties “Categorieën”, “Alle Producten”, “Alle voorraad” en “Afbeeldingen”; 
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3. Klik op “Ok” rechts onderaan om de export te starten; 

 

Na het uitvoeren van een volledige export kan je bij wijzigingen in data volstaan met een 

zogenaamde incrementele export. Deze exporteert uitsluitend de gewijzigde gegevens, 

waardoor de verwerkingstijd sterk afneemt. Voor een incrementele export ga je als volgt te werk: 

 

1.  Klik op het menu-item “e-commerce” en selecteer de optie “Export”; 

2. Selecteer de opties “Categorieën”, “Producten”, “Voorraad” en “Afbeeldingen”; 

3. Klik op “Ok” rechts onderaan om de export te starten; 
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6 Magento 2 webshopgegevens 

6.1 Aan te leveren gegevens 

Voor de configuratie van ShopConnector dient per store view de onderstaande gegevens aan 

ons te worden aangeleverd: 

 

• Magento 2 backend gebruiker inclusief wachtwoord; 

• Webshop URL; 

• Store view Codes*; 

• Integratie token, zie paragraaf 6.2; 

• BTW groepen, zie paragraaf 9.3; 

• De statussen van de order waarop deze naar Vendit dient te worden geëxporteerd; 

• De status van de order indien deze succesvol naar Vendit is geëxporteerd.  

• De lijst met order statussen en corresponderende status codes uit jouw Magento 2 

webshop die moeten worden bijgewerkt tijdens het verwerken van een order, zie 

paragraaf 11.3. 

• IP-adres of IP-range, indien gebruik wordt gemaakt van een lokale Vendit installatie, zie 

paragraaf 6.1.1. 

 

*  Indien jij gebruik maakt van meerdere store views binnen jouw Magento 2 webshop, dan 

kan je de corresponderende Store View Codes hiervan aanleveren. Lees paragraaf 13.16, 

voor aanvullende informatie omtrent het synchroniseren naar meerdere store views. 

 

In paragraaf 13.1 vind je de beschrijving van hoe je een Magento 2 gebruiker aanmaakt. In 

paragraaf 13.2 staat beschreven waar je de Store view Codes kan vinden binnen jouw Magento 2 

webshop. 

 

6.1.1 Lokale Vendit installatie 

Indien jouw kassasysteem binnen jouw lokale netwerk staat geïnstalleerd en geen gebruik maakt 

van de cloud oplossing (centrale dataopslag bij Vendit), dan dien je ons jouw IP-adres of IP-range 

toe te zenden. Dit is in veel gevallen het IP-adres waarmee over internet wordt gesurft.  
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6.2 Integratie Magento 2 aanmaken 

Om data met jouw Magento 2 webshop te synchroniseren maken wij gebruik van een 

zogenaamde “Access Token”. Deze token wordt binnen de configuratie van jouw persoonlijke 

ShopConnector opgeslagen, waardoor de software in staat is om data te synchroniseren.  

 

Op de onderstaande manier maken je een integratie aan voor ShopConnector 

 

1. Login in de back-end van jouw Magento 2 webshop; 

2. Ga naar het menu “System”, klik vervolgens op het item “Extensions” en tot slot op 

“Integrations”; 

3. Klik rechtsboven de button "Add new integration"; 

4. Vul in het formulier "New Integration" in de eerste tab "Shopconnector 3" als naam in en 

voer hierbij het administrator wachtwoord als wachtwoord in; 

5. Kies in de tweede tab de optie "All" in de selectielijst “Resource access”; 

6. Klik op "Save" rechtsboven aan; 

7. Vind in het overzicht van integraties de integratie met de naam "Shopconnector 3" en klik 

achtereenvolgens op "Activate" en "Allow" rechtsboven; 

8. Er wordt overzicht met integration tokens getoond. Copy-paste de letters en cijfers 

achter "Access Token" en stuur deze terug naar onze servicedesk via het e-mailadres 

shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

Mocht er iets bij misgaan bij het genereren van het token of je bent het token kwijtgeraakt, dan 

kan je een nieuw token genereren door op "Reauthorize" te klikken bij de "Shopconnector 3" in het 

overzicht onder “Integrations” (System – Extensions - Integrations). 

6.3 Testversie van jouw Magento 2 webshop 

Ons advies is om een testversie (kopie) van jouw Magento 2 webshop op te zetten. Dit zorgt er 

dat je in de beginfase ongestoord kan synchroniseren, zonder dat jij of jouw webshopbezoeker 

hier hinder aan ondervindt. 

 

6.4 Taalinstelling van jouw Magento2 webshop 

Shopconnector communiceert tijdens het synchronisatieproces met de API van jouw Magento 2 

webshop. Tijdens de synchronisatie bestaat de kans dat er iets misgaat wat een foutmelding 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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oplevert in de API. De API van Magento 2 is taalafhankelijk, kortom, de foutmeldingen die via de 

API worden teruggegeven is afhankelijk van de taal waarin jouw Magento 2 webshop is 

geïnstalleerd.  ShopConnector ondersteunt op dit moment 2 talen, Nederlands en Engels. Het is 

van belang om de juiste werking van ShopConnector te garanderen jouw Magento 2 webshop te 

installeren onder deze talen.  

Let op! De installatie taal is niet hetzelfde als de de taal van jouw Magento 2 webshop. Met 

andere woorden, je kan een Nederlandse Magento 2 webshop installatie hebben met 

verschillende talen waarin jouw webshop beschikbaar is,  

 

6.5 Installatie Magento 2 plug-in 

Om de synchronisatie van de data tot stand te brengen dient naast de configuratie van de 

ShopConnector, slechts één Magento plug-in te worden geïnstalleerd. De plug-in zorgt ervoor 

dat categorieën binnen Magento 2 worden verrijkt met een uniek Vendit categorie code, 

waardoor de producten automatisch gekoppeld worden aan de groepen die aangemaakt zijn 

binnen Vendit. In paragraaf 13.3 staat beschreven op welke wijze de plug-in dient te worden 

geïnstalleerd.  

 

6.5.1 Installatie fix Magento 2 swatches 

Binnen jouw Magento 2 webshop kan je gebruik maken van de zogenaamde swatches. Indien je 

hier gebruik van maakt, is het van belang dat je een fix installeert die ervoor zorgt dat de in Vendit 

vastgestelde superattributen "Maat” en “Kleur” juist worden weergegeven op de 

productdetailpagina van jouw Magento 2 webshop. In paragraaf 13.18 staat beschreven op welke 

wijze de fix dient te worden geïnstalleerd. 

 

6.5.2 Afgeschermde toegang tot de API van Magento 2 

Sommige hostingproviders, waaronder Byte, of webbureaus schermen – om beveiligingsredenen 

(een deel van) de toegang tot de API van jouw Magento 2 webshop af. Wij juichen dit uiteraard 

toe, echter ShopConnector heeft deze toegang wel nodig om juist te functioneren. Mocht dit bij 

jouw Magento 2 webshop het geval zijn, dan is het zaak om het domein of het ip-adres van 

ShopConnector te whitelisten. Het whitelisten van ShopConnector is ook noodzakelijk indien je 

gebruik maakt van een development omgeving van Byte. 

 

http://docs.magento.com/m2/ce/user_guide/catalog/swatches.html
https://support.hypernode.com/knowledgebase/protecting-the-magento-2-api/
https://www.byte.nl/hosting/otap
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Onderstaand vind je de twee domeinen waarop ShopConnector actief is: 

 

Apptest.shopconnector.nl – 18.197.207.153 (test omgeving) 

App.shopconnector.nl – 52.29.27.188 (live omgeving) 

 

Mocht je vragen hebben over de wijze waarop je een whitelisting moet instellen, neem dan 

contact op met jouw hostingprovider of jouw webbureau. 

 

6.6 Uitgangspunten voor juiste synchronisatie 

ShopConnector synchroniseert data op het gebied van categorieën (E-commerce groepen), 

producten, voorraad, afbeeldingen en orders. Indien je Vendit als bron (basis) wil gebruiken voor 

jouw Magento 2 webshop, dan is het raadzaam om zo min mogelijk data op het gebied van 

categorieën, attributen, attribuutsets en producten in jouw Magento 2 webshop te hebben 

alvorens te gaan synchroniseren. Indien je ShopConnector configureert om prijs- en voorraaddata 

te updaten binnen jouw bestaande Magento 2 webshop, dan is het van belang om alle 

productdata beschikbaar te hebben in jouw webshop. 
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7 ShopConnector configuratie 

Na ontvangst van de gegevens stellen wij jouw persoonlijke ShopConnector in. Tijdens het 

configuratie proces wordt een zogenaamde “Token” gegenereerd en aan onze zijde opgeslagen. 

Deze token wordt gebruikt tijdens het synchronisatie proces. Daarnaast controleren wij direct of jij 

de Magento 2 plug-in hebt geïnstalleerd.  

 

Als het configuratie proces succesvol is doorlopen, dan ontvang je van ons de onderstaande 

gegevens: 

 

• FTP-server; 

• Gebruikersnaam FTP-server; 

• Wachtwoord FTP-server; 

• In te stellen mappenstructuur in Vendit; 

• Import URLS.  
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8 Instellen ecommerce2 module 

8.1 Oefenversie aanmaken 

Ons advies is om niet direct ShopConnector in te stellen in de “live” versie van Vendit, maar te 

starten met een oefenversie. Op deze manier kan je wat ervaring opdoen in de wijze waarop 

Vendit en jouw Magento 2 webshop met elkaar verbonden kunnen worden. Voor het aanmaken 

van een oefenversie kan je contact opnemen met de servicedesk van Vendit. 

 

8.2 Instellingen ecommerce 2 module 

Om de synchronisatie van de data tussen Vendit en jouw Magento 2 webshop tot stand te 

brengen is het van belang om jouw persoonlijke ShopConnector gegevens in te stellen in de 

ecommerce2 module van Vendit. Je stelt deze als volgt in: 

 

4. Klik op het menu-item “e-commerce” en selecteer de optie “Instellingen”; 

5. Selecteer de gewenste “website”; 

6. Vul in het tabblad “Basis” de FTP-server, de gebruikersnaam en wachtwoord in; 

7. Stel in het veld “FTP poortnummer” de waarde “21” in; 

8. Vink de optie “FTP passieve modus” aan; 

9. Vul in het veld “Uploadmap bestanden” de waarde “/Export/” in; 

10. Vul in het veld “Uploadmap afbeeldingen” de waarde “/Images/” in; 

11. Vul in het veld “Uploadmap orderstatus” de waarde “/Export/” in; 

12. Vul in het veld “Downloadmap orders” de waarde “/Orders/” in; 

13. Open het tabblad “Website”; 

14. Vul in het veld “Groepenimport URL” de door ons toegezonden groepimport url in; 

15. Vul in het veld “Productenimport URL” de door ons toegezonden productimport url in; 

16. Vul in het veld “Voorraadimport URL” de door ons toegezonden voorraadimport url in; 

17. Vul in het veld “Afbeeldingenimport URL” de door ons toegezonden afbeeldingimport url 

in; 

18. Vul in het veld “Orderstatus URL” de door ons toegezonden afbeeldingimport url in; 

19. Open het tabblad “Overig” 

20. Vink de optie “Afbeeldingenexport: exporteer als JPEG ipv PNG” aan; 

21. Vink de optie “Incrementele voorraad export” aan; 
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22. Wink de optie “Exporteer als UTF-8 i.p.v. UTF-16”; 

23. Stel tot slot jouw gewenste synchronisatie schema in binnen de sectie “Communicatie-

instellingen”, zie paragraaf 8.3; 

24. Sla de ingevoerde gegevens op door rechtsonder op de knop “OK” of “Toepassen” te 

drukken. 

 

8.3 Synchronisatieschema 

Vendit maakt een onderscheidt tussen een volledige export en een incrementele export. De 

volledige export wordt (normaal gesproken) alleen gebruikt voor de initiële import in jouw 

Magento 2 webshop. Deze exports zijn zeer tijdrovend en zijn niet geschikt om periodiek 

automatisch uit te voeren. De incrementele exports bevatten uitsluitend de gewijzigde product- 

en voorraaddata en zijn zeer geschikt voor periodieke updates.  

 

Ons advies is om de automatische groepen-, incrementele product- en afbeeldingenexport 

éénmaal per dag uit te voeren omstreeks 01:00 uur. De automatische incrementele 

voorraadexport en de orderimport kan worden ingesteld op iedere 30 minuten. 
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9 Data invoeren in Vendit 

Na genoeg alle data die beschikbaar is binnen de ecommerce2 module wordt 1-op-1 

gesynchroniseerd richting jouw Magento 2 webshop. In de volgende paragrafen worden diverse 

onderdelen binnen Vendit toegelicht i.c.m. de werking binnen jouw Magento 2 webshop. 

 

9.1 Productkenmerken 

Binnen Vendit bestaat de mogelijkheid om producten te verrijken met kenmerken. Deze 

kenmerken worden middels ShopConnector 1-op-1 overgenomen binnen jouw Magento 2 

webshop. Om de kenmerken op de juiste manier te synchroniseren vind je onderstaand de wijze 

waarop jij de kenmerken in Vendit dient in te stellen. 

 

9.1.1 Kenmerkgroep aanmaken 

 

1. Klik op het menu-item “e-commerce”, selecteer de optie “Kenmerken”, “Onderhoud”; 

2. Klik op de knop “Toevoegen”; 

3. Klik op de knop “Groep”; 

4. Vul de gewenste “Groepnaam” in. 

5. Sla de ingevoerde gegevens op door rechtsonder op de knop “OK” of “Toepassen” te 

drukken. 

 

De kenmerkgroep wordt gebruik om een attribuut set in jouw Magento 2 webshop aan te maken. 

Binnen de kenmerkgroep kan je 1 of meerdere productkenmerken toevoegen. Deze kenmerken 

worden dan automatisch binnen de attribuut set aangemaakt. De attribuutset wordt aangemaakt 

op basis van de “default” attribuutset in jouw Magento 2 webshop. 

  

9.1.2 Productkenmerken aanmaken 

 

1. Klik op het menu-item “e-commerce”, selecteer de optie “Kenmerken”, “Onderhoud”; 

2. Klik op de knop “Toevoegen”; 

3. Klik op de knop “Kenmerk”; 
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4. Vul de gewenste “Kenmerk”* in en selecteer de gewenste optie in de dropdown 

“Representatie op de website”; 

5. Sla de ingevoerde gegevens op door rechtsonder op de knop “OK” of “Toepassen” te 

drukken. 

 

* Indien je een kenmerk in verschillende kenmerkgroepen “dezelfde” naam geeft, dan 

wordt hiervan slechts één attribuut in jouw Magento 2 webshop aangemaakt. Hierbij is 

het wel van belang dat ten alle tijden de optie “Representatie op de website” voor dit 

kenmerk in alle kenmerkgroepen hetzelfde is.  Mocht dit niet gewenst zijn, dan dien je 

een afwijkende kenmerknaam in te vullen. 

 

9.1.3 Welke attribuut invoertypen zijn er? 

De keuzelijst “representatie op de website” kent binnen Vendit 9 verschillende representaties. 

Deze representaties worden automatisch gekoppeld aan een geldige attribuut invoertype binnen 

jouw Magento 2 webshop. Onderstaand vind je het overzicht van de representaties binnen Vendit 

in relatie tot de invoertypen in jouw Magento 2 webshop: 

 

Representatie op de website Attribuut invoertypen Magento 2 

Tekstinvoer (1 regel) Text Field 

Dropdown-lijst Dropdown 

Selectielijst (1 keuze mogelijk) Dropdown 

Selectielijst (meerdere keuzes mogelijk) Multi Select 

Getal Tekst Field 

Datum Date 

Tekstvak (meerdere regels) Text Area 

Ja/Nee (checkbox) Yes/No 

Prijs Price 

 

9.1.4 Op welke wijze worden productkenmerken aangemaakt 

Alle zelfgemaakte productkenmerken worden aangemaakt als een “Global” attribuut en zijn 

zichtbaar op de detailpagina van het product. De attributen krijgen allemaal de naam 

“Vendit_c_[kenmerknaam]”. De kenmerken zonder “_c” zijn de vaste productkenmerken. Hierover 

vind je meer in paragraaf 9.1.6.  
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9.1.4.1 Unieke namen productkenmerken 

In de basis is het van belang om de productkenmerken “unieke” namen te geven. Binnen Vendit 

bestaat de mogelijkheid om meerdere malen dezelfde kenmerknaam te gebruiken, met 

verschillende invoertypen – zie paragraaf 9.1.3 – echter in jouw Magento 2 webshop is dit niet 

mogelijk. Mocht dit toch het geval blijken te zijn, dan is de kans groot dat er foutieve data in jouw 

Magento 2 webshop wordt geïmporteerd.  

 

Er bestaat slechts één uitzondering op deze regel en dat is in het geval dat je bewust een 

productkenmerk wil aanmaken die in meerdere kenmerkgroepen dient te worden geplaatst, 

waarvan alle waarden in dit kenmerk terecht moet komen. Hierbij is het wel van belang dat in alle 

gevallen de invoertypen gelijk dienen te zijn. Is dit niet het geval, dan ontstaat hetzelfde 

probleem als beschreven in de voorgaande alinea.   

9.1.5 Waar komen deze kenmerken te staan? 

De productkenmerken worden in jouw Magento 2 webshop weergegeven in de sectie “Vendit 

Attributes”. Binnen dit onderdeel bevinden zich ook een aantal “vaste productkenmerken”. I 

Hierover vind je meer in paragraaf 9.1.6. 

 

9.1.6 Vaste Productkenmerken 

Ieder product heeft een aantal “vaste” productkenmerken. Deze kenmerken zijn altijd onderdeel 

van een product, ongeacht of je wel of geen kenmerken hebt aangemaakt. Onderstaand vind je 

een overzicht van deze kenmerken: 

 

Attribuutnaam Productkenmerk Vendit Productsectie in Magento 2 

Vendit_youtube Youtube Code Vendit Attributes 

Vendit_video Video Url Vendit Attributes 

Vendit_type Type Vendit Attributes 

Vendit_size Maat General Information 

Vendit_product_id - General information 

Vendit_parts Onderdelen Vendit Attributes 

Vendit_parent_guid - General information 

Vendit_orderremark Opmerking bestelbaar Vendit Attributes 

Vendit_orderablefrom Bestelbaar vanaf Vendit Attributes 

Vendit_orderableuntil Bestelbaar tot en met Vendit Attributes 
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Vendit_availablefrom Zichtbaar vanaf Vendit Attributes 

Vendit_availableuntil Zichtbaar tot en met Vendit Attributes 

Vendit_mandatoryproducts Verplichte producten Vendit Attributes 

Vendit_kind Type Vendit Attributes 

Vendit_guid - General information 

Vendit_frontpage Tonen op home Vendit Attributes 

Vendit_color Kleur General information 

Vendit_brand Merk Vendit Attributes 

Vendit_stock_office - General information 

 

9.1.7 Gereserveerde kenmerknamen 

Wij hebben voor een aantal door ons voor gedefinieerde kenmerknamen aanvullende logica 

ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat de waardes die je invult in dit productkenmerk anders worden 

behandeld dan de standaard kenmerken. Onderstaand een overzicht van deze gereserveerde 

kenmerknamen: 

 

Gewicht (kg): Waardes in dit veld wordt ook gekoppeld aan het “Weight” veld in de 

productsectie van jouw Magento 2 webshop. 

 

9.1.8 Product koppelen aan slechts “één” kenmerkgroep 

Binnen Magento 2 is het niet mogelijk om een product aan meerdere attribuutsets te koppelen. 

Om deze reden is het van belang om in Vendit uitsluitend kenmerken te koppelen aan een 

product die afkomstig zijn uit één productgroep. 

 

In het geval dat een product toch aan meerdere kenmerkgroepen is gekoppeld, dan wordt 

tijdens de export de eerste aangeboden kenmerkgroep met zijn kenmerken gekoppeld aan het 

product. Hierdoor bestaat de kans dat bepaalde kenmerken niet beschikbaar zijn bij het product. 

Mocht deze situatie zich voordoen, dan dien je binnen Vendit het product opnieuw te koppelen 

aan één kenmerkgroep. Na het exporteren van het product wordt het product automatisch aan 

de juiste kenmerkgroep gekoppeld. 
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9.1.9 Kenmerken koppelen aan een E-commerce groep 

Binnen Vendit bestaat de mogelijkheid om kenmerken te koppelen aan een e-commerce groep. 

Het voordeel hiervan is dat bij het aanmaken van een product en het koppelen van dit product 

aan een groep, direct de gewenste kenmerken worden aangemaakt op de e-commerce 

productkaart. Om kenmerken aan een e-commerce groep te koppelen ga je als volgt te werk: 

 

1. Klik op het menu-item “e-commerce”, selecteer de optie “E-commerce groepen”; 

2. Selecteer de gewenste “Hoofdgroep” of “subgroep (Niveau 1,2,3,4 of 5)” 

3. Klik op de knop “…” in het veld “Standaard Kenmerken”; 

4. Vink de gewenste “Kenmerken groep” aan; 

5. Klik rechts onderin op de knop “OK”; 

6. Sla de ingevoerde gegevens op door rechtsonder op de knop “OK” of “Toepassen” te 

drukken. 

 

9.1.10 Kenmerken handmatig koppelen aan producten 

Binnen de productsectie in het tabblad “kenmerken” worden de beschikbare kenmerken 

getoond. De mogelijkheid bestaat om aanvullende kenmerken aan een product te koppelen. Je 

gaat hierbij als volgt te werk: 

1. Klik op de knop “Kenmerken wijzigen”; 

2. Vink het gewenste kenmerk of de gewenste kenmerken aan; 

3. Sla jouw selectie op door rechtsonder op de knop “OK” te drukken. 

 

Let op! Het binnen Vendit is het mogelijk om kenmerken uit verschillende kenmerkgroepen aan 

een product te koppelen. Echter omdat een kenmerkgroep in Magento 2 een attribuutset wordt 

en een product maar aan één attribuutset gekoppeld kan worden, mag je geen kenmerken uit 

verschillende kenmerkgroepen aan een product koppelen. 

 

9.1.11 Hoofdlettergevoeligheid bij enkelvoudige en meervoudige selectielijsten 

Bij de invoer van de waarden in een kenmerk met de representatie op de website die 

overeenkomst met “Dropdown-lijst, Selectielijst (1 keuze mogelijk) en Selectielijst (meerdere 

keuzes mogelijk) is van belang om rekening te houden met hoofdlettergevoeligheid. De waarde 

“Rood”, “rood” en “ROOD” worden als 3 afzonderlijke waarden in jouw Magento 2 webshop 
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geïmporteerd. Dit leidt ertoe, indien dit kenmerk gebruikt wordt in de gelaagde navigatie (layered 

navigation), dat de waarden afzonderlijk worden getoond. In veel gevallen is dit niet wenselijk.  

 

9.1.12 Numerieke notaties bij enkelvoudige en meervoudige selectielijsten 

Bij de invoer van de waarden in een kenmerk met de representatie op de website die 

overeenkomst met “Dropdown-lijst, Selectielijst (1 keuze mogelijk) en Selectielijst (meerdere 

keuzes mogelijk) is van belang om rekening te houden met het verschil in numerieke notaties. De 

waarde “6”, “6,0” en “6,00” worden in de basis als 3 afzonderlijke waarden geïnterpreteerd. In 

tegenstelling tot paragraaf 9.1.11 worden de numerieke waarden via ShopConnector zodanig 

aangepast dat deze waarden in lijn met elkaar komen. Hiervoor geldt dat de eerste 

geïmporteerde waarde als uitgangspunt wordt gebruikt voor de navolgende te importeren 

waarden. Met andere woorden, mocht reeds de waarde 6.0 in de selectielijst aanwezig zijn, dan 

zal ShopConnector deze waarde als uitgangspunt gebruiken. 

 

Voorbeeld: 

Onderstaand de wijze waarop de ingevoerde waarde wordt aangepast naar de reeds aanwezige 

numerieke waarde in jouw Magento 2 webshop. 

 

Waarde in jouw webshop Ingevoerde waarde Aangepaste waarde  

6 6,0 6   

6,0 6,00 6,0 

6,00 6 6,00 

 

Tip: Mocht je toch onderscheidt willen maken met de waarde, dan kan je altijd gebruik maken 

van een alfanumerieke notaties, bijvoorbeeld “Maat 6,0”. In dit geval wordt de waarde als tekst 

geïnterpreteerd en geldt hetgeen beschreven staat in paragraaf 9.1.11. 

 

9.1.13 Invoerwaarden Ja/Nee (checkbox)  

Indien je een kenmerk hebt aangemaakt met als representatie op website de optie “Ja/Nee 

(Checkbox)”, dan dien je de waarden voor dit kenmerk in te voeren als Ja, Nee, Yes of No. 
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9.1.14 Invoerwaarden Selectielijst (meerdere keuzes mogelijk) 

Indien je een kenmerk hebt aangemaakt met als representatie op website de optie “Selectielijst 

(meerdere keuzes mogelijk)”, dan dien je de verschillende waarden te scheiden middels een 

komma. 

 

Voorbeeld: 

De selectielijst kent in totaal 4 waarden, te weten: A,B,C en D. 

Indien je één of meerdere waarden wil selecteren, dan ga je als volgt te werk: 

 

Gewenste selectie 

 Invoerwaarde 

A  A 

B en C  B,C 

A, C en D  A,C,D 

 

Indien je geen waarde wil selecteren, dan laat je het invoerveld “leeg”. 

9.1.15 Invoerwaarden Datum 

Indien je een kenmerk hebt aangemaakt met als representatie op website de optie “Datum”, dan 

dien je de waarde in te voeren op basis van het volgende datumformaat: dd-mm-jjjj. 

 

9.1.16 Velden uitsluiten tijdens synchronisatie 

ShopConnector heeft de mogelijkheid om tijdens het synchronisatieproces velden uit te sluiten 

van updaten. Dit zorgt ervoor dat de data éénmalig wordt geïmporteerd in jouw Magento 2 

webshop en daarna niet meer worden aangepast. Dit geeft jou de mogelijkheid om zelf data te 

verrijken in jouw Magento 2 webshop, zonder dat deze verrijking na een synchronisatie wordt 

overschreven.  

 

Deze optie dient in ShopConnector te worden geconfigureerd en kan niet zelf worden 

ingeschakeld. Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-

support@frmwrk.nl 

 

Let op! Om deze optie te activeren wordt een aanvullende maandelijkse investering gevraagd. 

Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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9.1.17 Productkenmerk verwijderen 

Binnen Vendit bestaat de mogelijkheid om een productkenmerk volledig te verwijderen of uit 

een kenmerkgroep te halen. Deze actie zorgt er echter niet voor dat het productkenmerk ook uit 

jouw Magento 2 webshop wordt verwijderd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat na de 

verwijderactie, het productkenmerk geen onderdeel meer is van de export, waardoor 

ShopConnector dit kenmerk niet kan verwijderen. Na het verwijderen of uit een kenmerkgroep 

halen van een productkenmerk, dien je ook handmatig deze actie uit te voeren in jouw Magento 2 

webshop. 

 

9.2 Productstatus 

Binnen Vendit bevat een artikel een zogenaamde Productstatus. Een product kent een van de 

volgende 3 statussen: Leverbaar, uitlopend of uit assortiment. Deze productstatussen bepaald 

uiteindelijk de backorder status in jouw Magento 2 webshop. Onderstaand vind je een overzicht 

van de productstatus in relatie tot de back-order status: 

 

Leverbaar: Allow Qty Below Zero and Notify Customer (standaard optie, zie Fout! V

erwijzingsbron niet gevonden. voor alternatief) 

Uitlopend: No Backorders 

Uit Assortiment: No Backorders 

 

9.2.1 Aanpassen back-order status indien leverbaar 

De standaard back-order status voor de productstatus Leverbaar is “Allow Qty Below Zero and 

Notify Customer”. Indien gewenst kan de back-orderstatus worden aangepast naar een van de 

onderstaande 3 varianten: 

 

Allow Qty Below Zero, Allow Qty Below Zero and Notify Customer en No Backorders. 

 

Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl 

om de gewenste Back-order status te laten instellen. 

 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl


 

ShopConnector installatie handleiding – Mei 2019 (SCS-V1.9.4)  29 

 

9.3 BTW groepen 

Een product is gekoppeld aan een BTW percentage. Tijdens de productsynchronisatie worden 

automatisch BTW groepen (tax classes) in jouw Magento 2 webshop aangemaakt.  De standaard 

BTW groepen zijn: BTW-Vendit-0, BTW-Vendit-6 en BTW-Vendit-21.  Alle prijzen van de 

producten worden inclusief BTW in jouw Magento 2 webshop opgeslagen. 

 

Let op! Een BTW groep is slechts een “verzamelnaam”. De daadwerkelijke configuratie van de 

BTW groep dient in jouw Magento 2 webshop te geschieden. In paragraaf 9.3.2 staat een 

beknopte toelichting hoe je een BTW groep kan configureren. 

9.3.1 Bestaande BTW groepen gebruiken 

Indien je al BTW groepen hebt aangemaakt en geconfigureerd binnen jouw Magento 2 webshop, 

dan kunnen deze worden gebruikt. Om dit mogelijk te maken, is het van belang om BTW 

groepen te hebben voor 0,6 en 21 procent BTW. Voor de juiste koppeling dient de naam van de 

BTW groep (tax class) voor de verschillende BTW percentages te worden geconfigureerd binnen 

ShopConnector.   

9.3.2 BTW regels in jouw Webshop configureren 

Zoals beschreven in paragraaf 9.3, worden er tijdens het product synchronisatieproces BTW 

groepen aangemaakt. Om de BTW goed weer te geven in jouw Magento 2 webshop dienen BTW 

regels te worden gekoppeld aan de BTW groep. Onderstaand de stappen die je uitvoert voor het 

instellen van een 21% BTW regel. 

 

Voorbeeld: Instellen 21% BTW regel: 

 

1. Login in de back-end van jouw Magento 2 webshop; 

2. Klik op de knop “Stores” (Winkeltje); 

3. Klik onder de sectie “Taxes” op de optie “Taks Zones and Rates”; 

4. Klik op de knop “Add New Tax Rate”; 

5. Vul in het veld “Tax Identifier” een logische naam in, bijvoorbeeld “BTW 21%” 

6. Plaats een * in het veld “Zip/Post Code” om de BTW regel op alle postcodes van 

toepassing te laten zijn; 

7. Selecteer in het veld “Country” de optie “Netherlands”; 

8. Vul in het veld “Rate Percentage” de waarde 21 in; 
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9. Sla de “tax rate” op door te klikken op de knop “Save Rate” (rechtsboven) 

 

Herhaal deze stap voor de overige BTW waarden. 

 

10. Klik op de knop “Stores” (Winkeltje); 

11. Klik onder de sectie “Taxes” op de optie “Tax rules”; 

12. Klik op de knop “Add Tax Rule”; 

13. Vul in het veld “Naam” een logische naam in, bijvoorbeeld “BTW hoog NL” 

14. Selecteer in het veld “Tax rate” de optie “BTW 21%”; 

15. Klik op de optie “Additional Settings”; 

16. Selecteer in het veld “Product Tax Class” de BTW groep “BTW-Vendit-21”; Let op! In veel 

gevallen staat ook de standaard BTW groep “Taxable goods” geselecteerd. Deze kan je 

uitzetten door deze optie aan te klikken. 

17. Sla de “Tax Rule” op door te klikken op de knop “Save Rule” (rechtsboven) 

 

Herhaal deze stap voor de overige BTW regels. 

 

9.4 Configureerbare producten 

Een product wordt als configureerbaar product aangemerkt indien het product in Vendit een 

kleur of maat waarde bevat. Ook in de situatie dat een product slechts “één” productvariatie 

betreft, maar wel een kleur of maat waarde bevat, wordt een configureerbaar product 

aangemaakt.  

In paragraaf 13.19 wordt beschreven op welke wijze je hiervan af kan wijken. 

 

De waarden die zijn ingevoerd bij het product worden opgeslagen bij het configureerbare 

product en niet bij de onderliggende productvariaties. Indien de verschillende productvariaties 

verschillende afbeeldingen bevatten, dan worden deze zowel bij het configureerbare en de 

onderliggende productvariaties opgeslagen. 

 

Let op! Indien ShopConnector is ingesteld om jouw bestaande Magento 2 webshop te 

synchroniseren, dan worden er geen configureerbare producten aangemaakt. Verdere 

toelichting hierop vind je in paragraaf 10.2.  
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9.5 Alternatieven, Verplichte producten, Accessoires en Onderdelen 

Bij een product kunnen er diverse linken worden gelegd met andere producten, waaronder 

alternatieve producten, verplichte producten, accessoires en onderdelen. Onderstaand vind je 

een overzicht op welke wijze deze linken binnen jouw Magento 2 webshop wordt verwerkt: 

 

Alternatieven: Up-Sell Products 

Verplichte producten: SKU(s) wordt opgenomen in het kenmerk Mandatory Products 

Accessoires Related products 

Onderdelen: SKU(s) wordt opgenomen in het kenmerk Part Products 

 

9.6 Voorraad per locatie 

Indien je binnen je Kassasysteem meerdere voorraadlocaties hebt ingesteld en deze ook 

synchroniseert, dan worden de voorraadwaarden per locatie ook in jouw Magento 2 webshop 

geplaatst. De cumulatieve voorraad, alle vrije voorraad van alle locaties bij elkaar opgeteld, wordt 

in het vaste voorraadveld van Magento 2 geplaatst. De vrije voorraad per locatie wordt in de 

sectie ”General information” in het attribuut “Stock per Office” weergegeven. De waarden worden 

opgeslagen in een JSON formaat. 

 

Voorbeeld: 

[{"office":"FRMWRK B.V.","qty":5},{"office":"Distributiecentrum","qty":2}] 

 

9.7 Niet voorraad producten 

Binnen Vendit bestaat de mogelijkheid om een product als een “niet voorraad” product aan te 

merken. Binnen de artikelkaart van de e-commerce module kan je de optie “voorraad op website” 

uitvinken. In dit geval wordt binnen jouw Magento 2 webshop de optie “Manage Stock” op “No” 

gezet, waardoor er geen voorraad voor dit product wordt bijgehouden. Deze optie is ideaal voor 

bijvoorbeeld serviceproducten.  

 

9.8 Artikelnummer versus SKU 

In het geval een product met slechts één productvariatie dan komt de SKU binnen jouw Magento 

2 webshop overeen met het artikelnummer in Vendit. In het geval van een product met meerdere 
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productvariaties komt de SKU voor het configureerbare product en haar onderliggende simpele 

producten binnen jouw Magento 2 webshop niet overeen met de artikelnummers. Dit wordt 

veroorzaakt door het feit dat binnen Vendit er producten kunnen zijn met hetzelfde 

artikelnummers, bijvoorbeeld in het geval van schoenen in verschillende kleuren en maten.  

 

9.9 Internetprijs, actieprijs en Adviesprijs 

Binnen Vendit wordt er gebruik gemaakt van meerdere prijsvarianten, waaronder de Winkelprijs, 

Internetprijs, Actieprijs en Adviesprijs. ShopConnector ondersteunt de laatste 3 prijsvarianten. De 

Internetprijs is de basisprijs binnen jouw Magento 2 webshop. Indien je gebruikt maakt van een 

Actieprijs, dan wordt binnen jouw Magento 2 webshop een “van / voor” prijs getoond in relatie 

met de Internetprijs. In sommige gevallen is het wenselijk om gebruik te maken van een 

adviesprijs. In dit geval wordt de adviesprijs in het MSRP, Manufacturer Suggested Retail Price, 

veld geplaatst binnen jouw Magento 2 webshop. Om de adviesprijs te kunnen hanteren dient de 

zogenaamde MAP, Minimum Advertised Price, optie te zijn geactiveerd in jouw Magento 2 

webshop. 

 

Let op! Het gebruik van de Adviesprijs is beschikbaar binnen ShopConnector, echter deze optie 

staat niet standaard geactiveerd. Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres 

shopconnector-support@frmwrk.nl, om deze optie voor jouw ShopConnector te activeren. 

 

Let op! Binnen Vendit is de Winkelprijs en de Internetprijs een verschillende prijs, waardoor deze 

van elkaar kunnen verschillen. Neem contact op met de servicedesk van Vendit om je te laten 

adviseren op welke wijze jouw prijsstrategie het beste kan worden ingesteld. 

 

9.10 Meerdere actieprijs periodes 

Binnen Vendit is het mogelijk om bij een product meerdere actieprijs periodes in te stellen. Deze 

functionaliteit is binnen Magento 2 niet beschikbaar, waardoor uitsluitend de eerst aanwezige 

actieprijsperiode wordt verwerkt in jouw Magento 2 Webshop. Mocht je toch gebruik willen 

maken van meerdere actie periodes, dan adviseren wij om na het verlopen van de eerste 

actieprijs periode een volledige productexport uit te voeren, waardoor de nieuwe actieperiode 

wordt geactiveerd.  

 

https://docs.magento.com/m2/ce/user_guide/catalog/product-price-minimum-advertised-configure.html
mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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9.11 E-commerce groepen versus categorieën 

Binnen Vendit bestaat de mogelijkheid om verschillende e-commerce groepen aan te maken. 

Een groep bestaat uit een hoofdgroep en eventueel vier onderliggende subgroepen (niveaus). 

ShopConnector zet deze e-commerce groepen om naar categorieën binnen jouw Magento 2 

webshop. Tijdens het synchronisatieproces wordt de onderstaande data verwerkt: 

 

Naam 

Omschrijving 

URLnaam* 

Meta titel 

Meta keywords 

Meta omschrijving 

 

* De URL naam mag afwijken van de naam van de categorie. 

 

9.11.1 E-commerce groepen verwijderen 

Binnen Vendit bestaat de mogelijkheid om een e-commerce groep te verwijderen. Deze actie 

zorgt er echter niet voor dat de categorie ook uit jouw Magento 2 webshop wordt verwijderd. Dit 

wordt veroorzaakt door het feit dat na de verwijderactie, de e-commerce groep geen onderdeel 

meer is van de export, waardoor ShopConnector deze categorie niet kan verwijderen. Na het 

verwijderen van een e-commerce groep, dien je ook handmatig deze actie uit te voeren in jouw 

Magento 2 webshop. 

 

9.12 Optie “zichtbaar op website” 

Binnen de productkaart van Vendit is de optie “zichtbaar op website” aanwezig. In de basis staat 

deze optie voor alle producten aangevinkt. Indien je voor een bepaald product deze optie 

uitvinkt, dan wordt het product wel naar jouw Magento 2 webshop geëxporteerd, echter wordt 

de zichtbaarheidsstatus (visibility) omgezet naar de status “Not visible individually”. Dit zorgt 

ervoor dat het product niet meer wordt weergegeven in de productoverzichtpagina’s en de 

zoekresultaten, maar nog wel gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld gebruik in custom options.  
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9.13 SEO vriendelijke afbeeldingen 

In de basis export jouw Vendit systeem jouw afbeeldingen met unieke onleesbare 

bestandsnamen. ShopConnector heeft de mogelijkheid om tijdens de import de bestandsnaam 

van de afbeelding aan te passen, zodanig dat hierin de productnaam en in het geval van 

configureerbare producten, de maat en kleur is verwerkt. Daarnaast wordt ook automatisch de 

ALT-tekst gevuld met de productnaam. Op deze wijze wordt de vindbaarheid van jouw 

afbeeldingen sterk vergroot. 

 

Voorbeeld productvariant configureerbaar product: 

 

Productnaam:  Gazelle Orange C7 HFP Heren 2019 

Maat:  57cm 

Kleur:  Zwart 

 

Bestandsnaam afbeelding: gazelle-orange-c7-hfp-heren-57cm-zwart-uniekecode.jpg 

 

Let op! Om deze optie te activeren wordt een aanvullende maandelijkse investering gevraagd. 

Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

 

 

  

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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10 Bestaande Magento 2 webshop 

Shopconnector kan gekoppeld worden aan jouw Magento 2 webshop waarbinnen je al 

producten aanwezig zijn. Na het uitvoeren van een éénmalige matchingsproces, zoals 

beschreven in paragraaf 3.2, kan je nieuwe producten importeren en de prijzen en voorraden 

updaten van bestaande producten. 

 

Let op! Alle beschreven configuratie opties worden tijdens de setup van ShopConnector 

ingesteld door het implementatieteam. Het is (op dit moment) niet mogelijk om dit zelfstandig in 

te stellen.  

 

10.1 Producten in “eigen” productcategorie 

ShopConnector biedt de mogelijkheid om nieuw aangemaakte producten binnen Vendit in een 

door jouw gedefinieerde categorie in jouw Magento 2 webshop te laten aanmaken, bijvoorbeeld 

“Nieuwe inkomende producten”. Deze wijze maakt het mogelijk om na iedere import alle 

“nieuwe” producten verder te verrijken binnen jouw Magento 2 webshop en te koppelen aan de 

gewenste categorie. Tijdens de setup van de ShopConnector dient de categorie te worden 

ingesteld. 

 

Let op! Om deze optie te activeren wordt een aanvullende maandelijkse investering gevraagd. 

Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

10.2 Geen configureerbare producten 

Indien de ShopConnector staat ingesteld als een koppeling met jouw bestaande Magento 2 

webshop dan is het niet mogelijk om automatisch configureerbare producten aan te maken, 

conform hetgeen beschreven in paragraaf 9.4. De reden hiervan is dat binnen jouw bestaande 

Magento 2 webshop de wijze van het configureren van producten afwijkt van de wijze van 

ShopConnector (op basis van maat en kleur), waardoor het updaten van productdata niet 

mogelijk is. ShopConnector maakt in deze setting uitsluitend “enkelvoudige” producten aan die 

vervolgens onderdeel kunnen worden van een configureerbaar product 

 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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10.3 Productkenmerken uitsluiten van synchronisatie 

In sommige gevallen is het niet wenselijk om bepaalde productdata te synchroniseren in jouw 

bestaande Magento 2 webshop. Denk hierbij in de situatie dat jij alle productdata verder verrijkt in 

jouw Magento 2 webshop.  

 

Om deze reden bestaat de mogelijkheid om diverse datastromen uit te sluiten van 

synchronisatie. Het betreft hierbij de onderstaande productkenmerken die op dit moment kunnen 

worden uitgesloten: 

 

Uit te sluiten productkenmerken 

• Vendit kenmerken 

• Afbeeldingen 

• Koppeling upsell en gerelateerde producten (alternatieven en accessoires in Vendit) 

• Korte omschrijving 

• Lange omschrijving 

• Meta titel 

• Meta keywords 

• Meta omschrijving 

• Basisprijs 

• Actieprijs 

 

Let op! Om deze optie te activeren wordt een aanvullende maandelijkse investering gevraagd. 

Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

  

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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11 Orders 

11.1 Order export 

ShopConnector export iedere 5 minuten jouw nieuwe orders uit jouw Magento 2 webshop. De 

orders worden op basis van een door jou opgegeven orderstatus in jouw Magento 2 webshop 

opgehaald en klaargezet om te worden geïmporteerd door Vendit. Binnen Vendit dien je in de 

sectie “communicatie instellingen” binnen de e-commerce instellingen in te stellen met welke 

frequentie de orders dienen te worden geïmporteerd. 

11.2 Ordernummers 

Het ordernummer die wordt gebruikt voor de orderexport, is het ordernummer zoals deze in jouw 

Magento 2 webshop aanwezig is. Tijdens het importproces in Vendit wordt er een “E-“ 

toegevoegd aan het ordernummer om zo duidelijk te maken dat het gaat om een e-commerce 

order.  

 

Let op! Indien een ordernummer reeds bestaat binnen Vendit, dan wordt de order niet of niet 

juist geïmporteerd. Hiervan wordt binnen Vendit geen (duidelijke) melding gegeven. Deze situatie 

kan voorkomen indien je bijvoorbeeld na de testfase jouw Magento 2 webshop opnieuw 

installeert waardoor ook de ordernummer-teller weer bij 0 start.  

  

11.3 Unieke orderstatussen aanmaken 

ShopConnector exporteert jouw Magento 2 orders op basis van een door jou opgegeven 

orderstatus. Na het exporteren wordt de orderstatus omgezet naar een nieuwe status, om te 

voorkomen dat de order meerdere malen wordt geëxporteerd.  

 

Ons advies is om twee “unieke” orderstatussen aan te maken die uitsluitend gebruikt worden 

voor ShopConnector. Onderstaand de stappen die je uitvoert voor het aanmaken van deze twee 

orderstatussen: 

 

Aanmaken orderstatus ten behoeve van order export 

1. Login in de back-end van jouw Magento 2 webshop; 

2. Klik op de knop “Stores” (Winkeltje); 



 

ShopConnector installatie handleiding – Mei 2019 (SCS-V1.9.4)  38 

 

3. Klik onder de sectie “Order Status”; 

4. Klik op de knop “Create New Status”; 

5. Vul in het veld “Status Code” een logische naam in, bijvoorbeeld “Vendit_export_ready” 

6. Vul in het veld “Status Label” een logische naam in, bijvoorbeeld “Order verzonden naar 

magazijn”; 

7. Klik op de knop “Save Status” om de orderstatus op te slaan; 

8. Klik op vervolgens op de knop “Assign status to State”; 

9. Selecteer in het veld “Order Status” de door jouw aangemaakte orderstatus; 

10. Selecteer in het veld “Order state” de gewenste order state, veelal “Processing”; 

11. Klik op de knop “Save Status Assignment” om de koppeling op te slaan; 

 

Na het aanmaken van de orderstatus die ervoor zorgt dat de order naar Vendit wordt 

geëxporteerd, dient er nog een status te worden aangemaakt waarnaar de orderstatus 

wordt omgezet zodra ShopConnector de order heeft geëxporteerd. 

 

Aanmaken orderstatus na order export 

1. Klik op de knop “Create New Status”; 

2. Vul in het veld “Status Code” een logische naam in, bijvoorbeeld “Vendit_export_done” 

3. Vul in het veld “Status Label” een logische naam in, bijvoorbeeld “Order verwerkt”; 

4. Klik op de knop “Save Status” om de orderstatus op te slaan; 

5. Klik op vervolgens op de knop “Assign status to State”; 

6. Selecteer in het veld “Order Status” de door jouw aangemaakte orderstatus; 

7. Selecteer in het veld “Order state” de gewenste order state, veelal “Complete”; 

8. Klik op de knop “Save Status Assignment” om de koppeling op te slaan; 

 

11.4 Export op basis van meerdere status codes 

In de voorgaande paragraaf beschrijven wij op welke wijze je een unieke status code kan 

aanmaken voor de order export. In sommige gevallen is het wenselijk om gebruik te maken van 

meerdere status codes waarop de order wordt geëxporteerd richting jouw Vendit systeem. Een 

voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: het exporteren van alle orders die online (via de PSP) zijn 

betaald én de orders die in de winkel afgehaald kunnen worden. In deze situatie dienen er 

meerdere status codes te worden geconfigureerd binnen jouw Magento 2 webshop en 
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ShopConnector. Voor meer informatie, neem contact op met onze servicedesk via het e-

mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

11.5 Magento 2 bundelorders 

ShopConnector export ook orders waarbinnen bundelproducten (die je zelf hebt aangemaakt) 

aanwezig zijn. Indien er op een bundelproduct korting wordt gegeven, wordt deze korting 

automatisch verwerkt als orderkorting binnen Vendit. 

 

11.6 BTW verleggen 

Indien jij binnen jouw Magento 2 webshop leveringen doet aan bedrijven in het buitenland en je 

hiervoor gebruik maakt van BTW verleggen (veelal een aanvullende plug-in binnen Magento 2), 

dan wordt over deze orders geen BTW (0% BTW) berekend.  

 

Dit houdt in dat de order zonder BTW wordt aangeboden in Vendit en je tijdens het factureren 

van de order de optie “BTW verleggen” kan gebruiken. Binnen Vendit dienen hiervoor specifieke 

instellingen te worden geconfigureerd. Neem contact op met de servicedesk van Vendit om 

deze instellingen juist te configureren.  

 

11.7 Meerdere adresregels 

Binnen jouw Magento 2 webshop bestaat de mogelijkheid om binnen de afrekenpagina zelf te 

bepalen hoeveel adresregels er ingevuld dienen te worden bij het factuur- en verzendadres.  

 

In onderstaand schema wordt beschreven op welke wijze ShopConnector deze data 

interpreteert: 

 

Adresregels Verwerking 

1 De adresregel wordt als een regel geïnterpreteerd.  

3 
De adresregels worden op de volgende manier verwerkt:  

Adresregel 1: Straatnaam 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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Adresregel 2: Huisnummer 

Adresregel 3: Huisnummer toevoeging 

2, 4 of meer 
De adresregels worden in zijn geheel aan elkaar geplakt met een “spatie” als 

scheidingsteken. 

 

11.8 Bestelopmerking toevoegen 

ShopConnector heeft de mogelijkheid om een opmerking bij een bestelling mee te exporteren 

richting jouw Vendit systeem. Om gebruik te maken van een bestelopmerking in jouw Magento 2 

webshop is het van belang dat het naam van dit veld “order_remark” heet. Dit betreft de interne 

Magento veldnaam en niet de beschrijving van het veld dat wordt weergegeven op de check-

outpagina. Dit veld dient in de “extension attributes” van de order te staan. 

 

Mocht dit binnen jouw Magento 2 webshop afwijken, dan is het van belang om de naam en de 

key van dit veld aan onze servicedesk toe te zenden, zodat zij deze waarden kunnen instellen. Je 

kan contact op nemen met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-

support@frmwrk.nl  

 

Let op! De bestelopmerking is geen standaard veld binnen jouw Magento 2 webshop en dient 

aanvullend te worden geïmplementeerd in jouw check-outpagina. Neem contact op met jouw 

webbureau om de aanpassing door te (laten) voeren.  

 

11.9 Synchronisatie Vendit order statussen 

Na het importeren van een order vanuit jouw Magento 2 webshop naar Vendit wordt de 

orderstatus van de order automatisch op de status “Nieuwe order” gezet.  

 

Binnen Vendit bestaat de mogelijkheid om tijdens het verwerken van de order de orderstatus te 

wijzigen. De wijziging van de status wordt automatisch – indien jij dit zo in het instellingenmenu 

van Vendit hebt geconfigureerd - naar jouw Magento 2 webshop geëxporteerd en gekoppeld 

aan een door jou opgegeven Magento 2 orderstatus. Op deze manier kan je jouw klant op de 

hoogte houden van de verwerking van de order. Daarnaast biedt dit jou de mogelijkheid om 

aanvullende logica te ontwikkelen die op basis van een specifieke orderstatus in jouw Magento 2 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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webshop een actie uitvoert, denk hierbij aan het versturen van een mail dat de klant zijn product 

kan ophalen in de winkel. 

 

Tijdens de installatie van ShopConnector configureren wij de order statussen die moeten worden 

gekoppeld aan een orderstatus binnen jouw Magento 2 webshop. Wij ontvangen graag van jou 

een overzicht van welke Vendit statussen moeten worden geëxporteerd en aan welke Magento 2 

order statussen deze moeten worden gekoppeld. Het maximaal aantal te synchroniseren 

statussen is 25. Mocht je vragen hebben over het aanleveren van deze lijst, neem dan contact op 

met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

Onderstaand vind je een overzicht van de standaard statussen die aanwezig zijn binnen jouw 

Vendit systeem: 

 

Niet geactiveerd 

Nieuwe order 

In behandeling 

Klaar / Factureren 

Gedeeltelijk uitgeleverd 

Uitgeleverd 

Gefactureerd 

 

Let op! De lijst met order statussen kan in jouw geval uitgebreider zijn. Vendit heeft namelijk de 

mogelijkheid om de stamlijst van order statussen zelfstandig te verrijken. Het betreft hier 

uitsluitend de standaard order statussen. 

 

Let op! Om deze optie te activeren wordt een aanvullende maandelijkse investering gevraagd. 

Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

11.10 Orders importeren in verschillende Vendit installaties 

Indien je gebruik maakt van meerdere Vendit installaties, denk hierbij aan een winkelketen met 

meerdere fysieke winkels, dan bestaat de mogelijkheid om de orders die specifiek voor een 

bepaalde winkel zijn te importeren in de Vendit installatie van de winkel. Wij hanteren hiervoor 2 

methodes, de methode op basis van ordernummers of op basis van verzendmethodes. 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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Indien je gebruik wil gaan maken een van deze methodes, verzoeken wij je contact op te nemen 

met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

Let op! Om deze optie te gebruiken dienen er meerdere ShopConnector licenties te worden 

afgenomen. Voor meer informatie, neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres 

shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

11.11 Betaalkosten 

In sommige gevallen is het wenselijk om aanvullende kosten te rekenen bij een betaalmethode. 

ShopConnector beschikt over de mogelijkheid om deze betaalkosten direct te verwerken indien 

er gebruik wordt gemaakt van de populaire plugin “Fooman Surcharge”. De betaalkosten worden 

automatisch opgeteld en als totaalbedrag “betalingskosten” meegenomen tijdens de import van 

jouw orders in jouw Vendit systeem. 

 

11.12 Namen betaalmethoden 

Binnen jouw Magento 2 webshop kan je gebruik maken van verschillende betaalmethoden. Deze 

methoden worden ook mee geëxporteerd naar jouw Vendit installatie. Op deze wijze heb je per 

order een overzicht met welke betaalmethode de betaling is voldaan. Standaard binnen jouw 

Magento 2 webshop hebben deze betaalmethoden veelal een verkorte naam of zijn ze 

Engelstalig zoals bijvoorbeeld checkmo, banktransfer of cashondelivery. Mocht je de namen van 

de gebruikte betaalmethoden willen omzetten naar voor jou bruikbare namen, neem dan contact 

op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

  

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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12 Bekende Magento 2 issues 

Ondanks vele eindcontroles voor oplevering van een nieuwe (sub)versie van Magento 2, bestaat 

de kans dat er een issue – lees bug – binnen het platform aanwezig is. In de navolgende 

paragrafen benoemen wij de – bij ons bekende - bugs die de werking van ShopConnector 

(negatief) beïnvloeden. Het is zaak om – al dan niet in overleg met jouw webbouwer - te 

beoordelen of deze issues ook van toepassing zijn op jouw Magento 2 webshop. 

 

12.1 Url rewrites verdwijnen in een multi Store view omgeving 

Producten die aangemaakt worden via ShopConnector bevatten altijd een zogenaamde een 

Product URL (URL key). Issue 11078, zoals beschreven in de issuetracker van Magento, zorgt 

ervoor dat binnen een multi Store view omgeving, bij het opnieuw aanmaken van product URLS 

een issue kan ontstaan waardoor de URL rewrites voor dit product kunnen verdwijnen. Dit kan 

zich o.a. voordoen bij het wijzigen van de url structuur van jouw Magento 2 webshop, 

bijvoorbeeld door het wijzigen van een categorienaam. 

 

 

   

https://github.com/magento/magento2/issues/11078
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13 Veel gestelde vragen 

13.1 Hoe maak ik een nieuwe Magento 2 gebruiker aan? 

Voor het aanmaken van een nieuwe Magento 2 gebruiker dien je onderstaande stappen uit te 

voeren: 

 

1. Login in de back-end van jouw Magento 2 webshop; 

2. Klik op de knop “System” (Tandwieltje); 

3. Klik onder de sectie “permissions” op de optie “All Users”; 

4. Klik rechts bovenin op de knop “Add New User”; 

5. Vul in het tabblad “User Info” alle verplichten velden in; 

6. Selecteer in het tabblad “User Role” de optie “Administrators” 

7. Klik rechts bovenin op de knop “Save User” 

8. De nieuwe Magento 2 gebruiker is succesvol opgeslagen. 

 

13.2 Waar vind ik de store view code(s)? 

De store view code kan je opzoeken door de volgende stappen te doorlopen: 

 

1. Login in de back-end van jouw Magento 2 webshop; 

2. Klik op de knop “Stores” (Winkeltje); 

3. Klik onder de sectie “Settings” op de optie “All Stores”; 

4. Klik op de link van de gewenste store view in de kolom “Store View”; 

5. De store view code staat vermeld in het veld “Code”. 

 

13.3 Hoe installeer ik de toegezonden Magento 2 plug-in? 

De meegezonden magento 2 plug-in is gecomprimeerd in een zogenaamde .zip bestand. Je 

dient dit bestand uit te pakken in de “root” directory van jouw Magento 2 webshop.  

 

Na het uitpakken van het bestand is het van belang om de plug-in te installeren, de Magento 2 

database te updaten en jouw Magento 2 webshop opnieuw te compileren. Dit doe je door de 
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onderstaande commando’s achtereenvolgens uit te voeren vanaf de “root” directory van jouw 

Magento 2 webshop:  

 

# Installeren 

php bin/magento module:enable Frmwrk_Vendit --clear-static-content 

 

# Database updaten 

php bin/magento setup:upgrade 

 

# Webshop compilen 

php bin/magento setup:di:compile 

 

In sommige gevallen is het noodzakelijk om nog de cache van jouw Magento 2 webshop te legen 

en een reindex uit te voeren. Onderstaand de commando’s die je hiervoor uitvoert vanaf de “root” 

directory van jouw Magento 2 webshop: 

 

# Cache legen 

php bin/magento cache:flush 

 

# Reindex starten 

php bin/magento index:reindex 

 

13.4 Hoe controleer ik of de Magento 2 plug-in succesvol is geïnstalleerd? 

Je kan controleren of de installatie succesvol is verlopen door het uitvoeren van de onderstaande 

commando in de “root” directory van jouw Magento installatie: 

 

# Check installatie status 

php bin/magento module:status 

 

In de module lijst dient de module “Frmwrk_Vendit” te worden weergegeven. 

 



 

ShopConnector installatie handleiding – Mei 2019 (SCS-V1.9.4)  46 

 

13.5 ShopConnector werkt niet meer na een herinstallatie, wat nu? 

De synchronisatie van de data geschiedt op basis van de API van Magento 2. Tijdens de 

configuratie van jouw persoonlijke ShopConnector wordt een “unieke” token gegenereerd op 

basis van de toegezonden gegevens. Na een herinstallatie van Magento 2 is deze token niet 

meer geldig. Stuur opnieuw de noodzakelijke gegevens, zoals beschreven in paragraaf 6.1 aan 

ons toe, zodat wij een nieuwe token kunnen genereren.  

 

13.6 Kan ik nieuwe productkenmerken of -groepen blijven toevoegen? 

Het is mogelijk om nieuwe productkenmerken of kenmerkgroepen aan te maken nadat er al een 

synchronisatie heeft plaatsgevonden. De wijze van aanmaken staat beschreven in respectievelijk 

paragraaf 9.1.1 en 9.1.2. In dit specifieke geval is het van belang om een groepen synchronisatie uit 

te voeren. De data van de kenmerken is namelijk onderdeel van het groepenexport bestand. 

 

13.7 Kan ik ook een handmatige synchronisatie doen? 

Ja, dit is mogelijk. Binnen Vendit bestaat de mogelijkheid om handmatig een synchronisatie 

proces te starten. Om dit te doen voer je de onderstaande stappen uit: 

 

1. Klik op het menu-item “e-commerce”, selecteer de optie “Export”; 

2. Vink de items aan die bijgewerkt dienen te worden; 

3. Start het synchronisatieproces door rechtsonder op de knop “OK” te drukken. 

4. Tijdens het proces loopt er een “voortgangsindicator” die aangeeft waar het proces zich 

bevindt*. 

 

* Let op! Indien je kiest voor het bijwerken van “alle” producten dan kan het proces – 

afhankelijk van de hoeveel producten die gesynchroniseerd dienen te worden - enkele 

uren in beslag nemen. Het is dan ook raadzaam om deze actie niet te starten op een 

computer waar nog op gewerkt dient te worden.     

 

13.8 Kan ik snel kenmerkwaarden aanpassen binnen Vendit? 

Ja, dit is mogelijk. Binnen Vendit heb je de mogelijkheid om alle kenmerken van alle producten te 

exporteren naar Excel en vervolgens weer te importeren. Op deze wijze kan je heel eenvoudig en 
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snel aanpassingen doorvoeren op een groot aantal producten. Om dit te doen ga je als volgt te 

werk:   

 

Kenmerken exporteren 

1. Klik op het menu-item “e-commerce”, selecteer de optie “Kenmerken”, “Exporteren”; 

2. Laat het veld “Zoek Criterium” leeg en Klik op de knop “Zoeken”; 

3. Klik op de knop “Volgende”; 

4. Klik op de knop “Export”. 

 

Kenmerken importeren 

1. Klik op het menu-item “e-commerce”, selecteer de optie “Kenmerken”, “Importeren” 

2. Klik op de knop “…” om naar het importbestand te bladeren; 

3. Klik op de knop “importeren” om het bestand te importeren*. 

 

* Mocht je tijdens het importproces een foutmelding krijgen dan dien je contact op te 

nemen met de servicedesk van Vendit. In veel gevallen dient er dan een OLE-DB driver 

te worden geïnstalleerd.     

 

13.9 Kan ik afbeeldingen toevoegen bij e-commerce groepen? 

Op dit moment wordt de optie van het toevoegen van afbeeldingen bij e-commerce groepen 

nog niet ondersteund door ShopConnector. 

 

13.10 De opmaak van mijn productomschrijvingen wijkt af, hoe komt dit? 

Tijdens het synchronisatieproces wordt bepaalde opmaak verwijderd. Het kan hierdoor 

voorkomen dat de opmaak die je hebt gemaakt in Vendit afwijkt van hetgeen in jouw Magento 2 

webshop wordt getoond. 

 

13.11 Worden aanpassingen in mijn Magento 2 webshop overschreven? 

Ja. De data die in Vendit wordt ingevoerd is leidend en overschrijft tijdens het 

synchronisatieproces de data in jouw Magento 2 webshop.  
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13.12 Data komt niet juist door, wat nu? 

Indien data niet juist wordt gesynchroniseerd vanuit Vendit dat gaat er mogelijk iets mis bij de 

verwerking hiervan. Wij verzoeken jou dan contact op te nemen met onze servicedesk via het e-

mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. Wij onderzoeken, conform de afspraken zoals 

beschreven in onze service level overeenkomst, de melding en koppelen het resultaat via e-mail 

aan je terug. 

 

13.13 Beschik ik altijd over de laatste versie van ShopConnector? 

Ja. Shopconnector is een “generieke” koppeling en jouw Magento 2 webshop is altijd gekoppeld 

aan de laatste beschikbare versie van de software.  

 

13.14 Word ik geïnformeerd over aanpassingen aan ShopConnector? 

Ja. Periodiek ontvang je van ons een overzicht van aanpassingen die wij hebben doorgevoerd 

aan ShopConnector. Wij communiceren via de mail aan het e-mailadres die vastgelegd staat in 

de service level overeenkomst. 

 

13.15 Welke versies van Magento 2 ondersteunt ShopConnector? 

ShopConnector ondersteund de laatste versies van Magento 2 in de 2.0.*, 2.1.*, 2.2.* branches.  

 

13.16 Is het mogelijk om verschillende store views te synchroniseren? 

Ja. Tijdens de configuratie van ShopConnector kan worden vastgelegd welke store views in jouw 

Magento 2 webshop de data gesynchroniseerd dient te worden. Hou er wel rekening mee dat 

het synchronisatieproces van meerdere store views meer tijd in beslag neemt. Daarnaast worden 

alle store views met dezelfde data voorzien. 

 

13.17 Verschillende data per store view of website, is dat mogelijk? 

Dit is mogelijk. Echter hiervoor dient een extra website licentie aan de zijde van Vendit te worden 

aangeschaft en een extra ShopConnector licentie aan onze zijde. Let wel, de verschillende data 

betreft uitsluitend productdata. De data omtrent “Groepen” wordt niet per website afzonderlijk 

mailto:shopconnector-support@frmwrk.nl
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gesynchroniseerd. Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-

support@frmwrk.nl voor meer informatie. 

 

13.18 Hoe installeer ik de fix voor de swatches op de productdetailpagina? 

De Magento 2 fix is gecomprimeerd in een zogenaamde .zip bestand. Je dient dit bestand uit te 

pakken in de “root” directory van jouw Magento 2 webshop.  

 

Na het uitpakken van het bestand is het van belang om de plug-in te installeren, de Magento 2 

database te updaten en jouw Magento 2 webshop opnieuw te compileren. Dit doe je door de 

onderstaande commando’s achtereenvolgens uit te voeren vanaf de “root” directory van jouw 

Magento 2 webshop:  

 

# Installeren 

php bin/magento module:enable Frmwrk_Swatchfix --clear-static-content 

 

# Database updaten 

php bin/magento setup:upgrade 

 

# Webshop compilen 

php bin/magento setup:di:compile 

 

Wij adviseren om na het uitvoeren van de installatie de cache van jouw Magento 2 webshop te 

legen en een reindex uit te voeren. Onderstaand de commando’s die je hiervoor uitvoert vanaf de 

“root” directory van jouw Magento 2 webshop: 

 

# Cache legen 

php bin/magento cache:flush 

 

# Reindex starten 

php bin/magento index:reindex 
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13.19 Geen configureerbaar product maken op basis van één productvariant 

In de basis maakt ShopConnector een configureerbaar product aan in jouw Magento 2 webshop 

op het moment dat het product een kleur of maat waarde bevat. Ongeacht het aantal 

productvariaties dat onder het product is gekoppeld. In sommige situaties is het wenselijk om bij 

een product die slechts één productvariant heeft, te voorkomen dat er een configureerbaar 

product wordt aangemaakt. Dit kan je eenvoudig voorkomen door de kleur of maat waarde 

binnen het product te verwijderen. Wij adviseren wel om ergens binnen het product deze waarde 

te vermelden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de productnaam.  

 

13.20 Ik wil alleen prijzen en voorraad laten bijwerken, kan dat? 

Het is mogelijk om uitsluitend de productprijzen, inclusief actieprijs en de voorraad van 

producten bij te werken. Dit zien wij vaak voorkomen indien jij het beheer van de producten in 

jouw Magento 2 webshop zelf doet en niet in Vendit. Om dit mogelijk te maken dient tijdens het 

configuratieproces van ShopConnector deze optie te worden geactiveerd.  

 

Let op! Om deze optie te activeren wordt een aanvullende maandelijkse investering gevraagd. 

Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 

 

13.21 Kan ik nieuwe producten in een afwijkende categorie plaatsen? 

Ja dit kan. In de situatie dat je het beheer van producten in jouw Magento 2 webshop zelf uitvoert 

bestaat de mogelijkheid om “nieuwe” producten automatisch in een door jou aangemaakte 

categorie te plaatsen. Vanuit deze categorie kan je zelf de producten verrijken en in de gewenste 

productcategorie plaatsen. 

 

Let op! Om deze optie te activeren wordt een aanvullende maandelijkse investering gevraagd. 

Neem contact op met onze servicedesk via het e-mailadres shopconnector-support@frmwrk.nl. 
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14 Over FRMWRK 

Wij zijn FRMWRK. No-nonsens, nuchter en Rotterdams. We houden van een online uitdaging. 

Vanuit de Schiecentrale, het creatieve hart van Rotterdam, werkt ons team van Magento, Drupal 

en online marketing specialisten samen met onze opdrachtgevers aan het online resultaat van 

websites en webshops. En met succes. Een bijdrage leveren in de ontwikkeling van jouw 

onderneming, dat is waar we het voor doen. 

 

We willen je zien groeien. 

Alle grote dingen begonnen ooit klein, vaak vanuit een idee of passie. Door de juiste aandacht en 

verzorging kan dat idee zich ontwikkelen tot iets moois. Net als jouw onderneming. Door klein te 

beginnen en de juiste ‘voedingsstoffen’ te krijgen, ontwikkelt jouw onderneming zich. Door 

regelmatig te meten en te optimaliseren kun je groter worden. Wij voorzien je in die 

voedingsstoffen. Ons multidisciplinaire team geeft slagkracht aan jouw online ambities. Zo 

bouwen onze developers aan jouw online resultaat en meten onze online marketeers 

voortdurend hoe je platform presteert. We zijn scherp tijdens het ontwikkelproces, maar ook 

wanneer je onderneming bloeit. Want online kansen bevinden zich in iedere fase van het 

ondernemerschap. En dus combineren we jouw kennis van de markt met onze kennis van online. 

Samen ontwikkelen we, samen groeien we. 

 

Aandacht voor jouw ontwikkeling 

Onze aanpak is pragmatisch. Met oog voor zowel resultaat als proces werken we nauw samen 

met onze partners en opdrachtgevers. We weten exact wat er online speelt. Door online 

marketing, een agile aanpak en innovatieve technologie te combineren kunnen onze 

opdrachtgevers in hoog tempo inspelen op de steeds veranderende klantvraag. Je wilt je klanten 

immers de beste online ervaring geven. Bij FRMWRK begrijpen we wat daarvoor nodig is. Het 

effect van onze aanpak zie je dan ook in alles terug. In het gebruiksgemak of het design 

bijvoorbeeld, en natuurlijk onderaan de streep. 

 

FRMWRK, ontwikkelt. 


