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1. Introduktion

SUMOshop er et webshop-system udviklet af SUMOstudio siden 2005. Systemet
henvender sig primært til mellemstore butikker, der hverken ønsker en simpel,
standardiseret løsning eller en enorm, specialbygget løsning.

SUMOshop er bygget op omkring en grundkerne med alt nødvendigt til en webshop, og
dertil et rigt udvalg af valgfrie udvidelser. Det hele sammensættes specifikt med et unikt
design til den enkelte kunde, der dermed får en fleksibel webshop, som ser ud og fungerer
præcis som kunden ønsker. Alting sættes op og serviceres af SUMOstudio, så webshop-
bestyreren kun skal tænke på at drive forretningen og ikke være computerekspert.

Webshoppen kan enten køre uafhængigt med sit eget varelager eller integreres med et
lager/kassestyringssystem, hvormed den kan fungere som en filial i en større butikskæde.

En standard SUMOshop-løsning indeholder blandt andet følgende:

- Varekatalog med uendelige varer, beskrivelser, billeder, parametre (farve, størrelse etc.)
med mere.

- Intern lagerstyring eller integration i lager/kassesystem.

- Mulighed for at handle både som gæst og registreret bruger.

- Betaling med Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Eurocard og JCB (Nets
indløsningsaftale kræves).
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2. Kom i gang

Overvejer du at få en SUMOshop, vil du få adgang til din egen demoudgave af systemet.
Dette er som udgangspunkt en fuldt funktionsdygtig webshop, der kan benyttes og
betjenes som beskrevet i de følgende afsnit. Du vil blive informeret om URL-adressen til
webshoppen og dennes backend, samt adgangskoder hertil. Du er herfra velkommen til at
afprøve systemet ved at oprette varer, foretage bestillinger eller hvad du måtte ønske.
Beslutter du dig for at bruge systemet, kan du med det samme fylde det indhold i
webshoppen, som du ønsker - alternativt kan systemet nulstilles, efter testen er afsluttet.

Det første der bør fastlægges herefter er webshoppens udseende eller design. Teoretisk kan
en webshop godt køre i standard-design, men de fleste kunder ønsker deres eget unikke
udtryk. Normalt vil der være aftalt udvikling af et specifikt design med SUMOstudio, eller
måske har kunden selv et design, de ønsker at bruge. Når udseendet er på plads, skal dette
integreres i webshoppen, hvilket normalt vil tage nogle få uger. I den periode aktiveres
eller udvikles også de eventuelle ekstra funktionaliteter eller ændringer, som ønskes. Der
kræves intet arbejde eller opsætning fra kundens side; det ønskede arbejde udføres af
SUMOstudio.

Herunder eller herefter er der nogle tekniske foranstaltninger der skal på plads:

- Lagerintegration. Såfremt der ønskes integration med DdD, EasyPOS, Admind eller
andet lagersystem, skal dette sættes op. Det er et spørgsmål om, at udbyderen af
lagersystemet skal gøre varekataloget tilgængelig for SUMOshop. Dette kan normalt gøres
indenfor et par dage, på foranledning af enten kunden selv, eller SUMOstudio. For at
undgå overlap skal det aftales, hvilke felter der skal opdateres i lagersystemet, og hvilke
der skal opdateres i SUMOshop.

- Nets-indløsningsaftale. For at muliggøre kortbetaling, skal der haves en indløsningsaftale
med Nets. Det er din opgave at aftale dette med PBS, hvilket normalt kan gøres indenfor et
par uger. Når indløsningsaftalen er på plads, skal SUMOstudio bruge "Forretningsnummer
hos Nets", "Merchant ID" (CVR- eller telefonnummer) og "Business Code for
betalingssoftware". Disse fremgår af oplysningerne fra Nets.

- Domænepegning. Normalt ejes allerede det domænenavn (www.dit-navn.dk), som
ønskes til webshoppen. For at aktivere denne til webshoppen, skal domænenavnet pege
over på SUMOstudios server. Hvordan dette gøres afhænger lidt af den eksisterende
domænenavnsudbyder, men vil normalt tage mindst 24 timer.

Når ovenstående er på plads, er webshoppen klar til at åbne. Vi anbefaler dog som
udgangspunkt at der bruges mindst en uge på at gennemteste webshoppen for at sikre, at
alt er og fungerer som ønsket.
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2.1 Flytning af domæne

I forbindelse med lancering af en SUMOshop kan der være ekstra overvejelser vedrørende
pegningen af domænenavnet (www.dit-navn.dk) - især hvis der allerede findes en
eksisterende webside med samme domænenavn.

Hvis det ønskede domænenavn ikke allerede er oprettet, bør det registreres tidligst muligt.

Hvis domænenavnet allerede er registreret og placeret hos en anden udbyder, er der to
muligheder. Enten kan domænet redelegeres til SUMOstudio, eller den nuværende
udbyder kan pege de relevante områder til SUMOstudios server.

Hvis der er væsentlige services som ønskes bevaret i forbindelse med domænet, fx
Exchange-server, kan det være en fordel at lade ansvaret for domænenavnet ligge hos
nuværende udbyder. Disse skal i så fald bedes om at ændre pegningen af de relevante dele
af domænetraffikken - som minimum websiden, men typisk også e-mails - over til
SUMOstudios server. Fra udbyderen har lavet denne ændring, går der normalt 24 timer før
ændringen er slået igennem overalt. Bemærk, at man med denne løsning fortsat vil være
kunde hos den gamle udbyder, og at denne altid skal kontaktes hvis der skal laves
opsætningsmæssige ændringer på domænet.

En redelegering vil derimod sige, at SUMOstudio overtager ansvaret for al trafik til
domænet. Dette vil normalt betyde webside og e-mails, men kan også være ftp-servere og
andre services. Hvis der således er nogen områder eller services der skal bevares - typisk
e-mail-adresser - så skal SUMOstudio informeres om dette, hvilket bør ske i tide inden
redelegeringen udføres. Bemærk at services hos andre udbydere godt kan bevares, selvom
domænet redelegeres. Det handler udelukkende om, hvem der har ansvaret for
videresendelse af trafikken til domænet.

Hvis redelegering ønskes, skal dette informeres til SUMOstudio, som herefter sender en
officiel anmodning om dette. Herefter vil DK Hostmaster sende en e-mail til den
registrerede ejer af domænenavnet, for at bekræfte at redelegering ønskes. Når denne
bekræftelse udføres, gennemfører DK Hostmaster redelegeringen, som derefter normalt vil
være slået igennem overalt indenfor 24 timer.

Vær opmærksom på, at der ved ændret pegning er en periode på op til 24 timer, hvor
forskellige servere i verden henholdsvis vil pege på den gamle og den nye server, hvormed
man ikke kan være sikker på, hvilken af de to, som brugerne kommer i kontakt med.

Vær specielt opmærksom på, at når en ændret pegning er slået igennem, så vil der ikke
længere være adgang til den gamle server fra domænenavnet. Findes der en gammel
webside på den gamle server, vil denne således ikke længere være tilgængelig. Ønskes
denne brugt i en periode efter ændret domænepegning, til den nye webside er færdig, skal
dette aftales og laves specifikt af SUMOstudio. Normalt er det dog smartest at vente med at
ændre pegning eller godkende redelegering, til den nye webside er klar. Hvis der i forvejen
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benyttes e-mail-adresser på domænenavnet og disse flyttes, så sørg for på forhånd at have
aftalt med SUMOstudio at disse er genoprettet, og hav altid en alternativ e-mail-adresse til
fortsat kommunikation, hvis noget skulle ske anderledes end forventet under ændringerne.
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3. Frontend

Webshoppens frontend er den del af hjemmesiden, som den almindelige besøgende ser og
bruger. Det er her brugeren ser webshoppens varer og handler. Denne del af hjemmesiden
er tilgængelig på den URL-adresse, som webshoppen har. Typisk www.dit-navn.dk eller
dit-navn.sumoshop.dk, hvis websiden er i demofase.

I butiksdelen består alle sider normalt af den samme "ramme", som typisk indeholder links
til varekurven, varekataloget og så videre. Derudover består frontend primært af følgende
sider:

Forside
Forsiden er det første, den besøgende ser. Det er helt op til den enkelte webshop hvad der
skal være på forsiden, men normalt vil man præsentere butikken og fremhæve nye eller
interessante varer.
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Varekatalog
Varekataloget er oversigten over alle de varer, der findes i webshoppen. Der kan søges på
forskellige måder i varekataloget, som normalt giver et overblik på 12-50 forskellige varer
per side.
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Varevisning
Varevisningen er præsentationssiden af den enkelte vare. Her kan den besøgende se
nærmere informationer om varen, og lægge den i kurven.
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Checkout-forløb
Checkout-forløbet er de sider der foregår fra kunden accepterer indholdet af kurven til en
bestilling er afsluttet, herunder betaling.
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Faste sider
De faste sider er forskellige sider med statiske oplysninger, såsom handelsbetingelser og
præsentation af webshoppen.

Herudover kan yderligere former for sider og funktioner være tilgængelige fra frontend.
Det gælder blandt andet nyheder, brugerkonto, gallerier, artikler med mere.
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4. Backend

Webshoppens backend er den del af websiden, som bestyreren bruger til at administrere
webshoppen, herunder at opdatere varer og behandle ordrer.

Forsiden på backend er normalt dashboardet, som viser den seneste aktivitet og status på
shoppen. Dashboardet tilgåes fra SUMOshop-logoet i øverste venstre hjørne.

I backend er alle sider opbygget på samme måde, med en længere vertikal menu i venstre
side, over alle områder der kan administreres. Øverst er det muligt at skifte sprog (hvis
websiden arbejder med flere sprog) og at komme hurtigt til relaterede sider. Her fremgår
det også hvilken administrator der er logget ind - forskellige administratorer kan have
forskellige rettigheder.
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Herudover er de fleste områder også opbygget på samme måde. Når man trykker på et
område - fx Mærker - vil der komme en oversigt over alle de relevante elementer. Denne
liste kan man komme tilbage til ved at vælge Oversigt fra det øverste faneblad. Fra
søgefeltet øverst kan der hurtigt søges, og der kan filtreres i elementerne fra den menu der
kommer frem ved tryk på Søgefiltre.

Ud for hvert element i oversigten er der en række kommandoer præsenteret som ikoner.
For elementer der skal optræde i en bestemt rækkefølge, er det muligt at flytte det enkelte
element med Flyt-ikonet, symboliseret ved det slangende S med pile. Denne benyttes ved
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blot at klikke på ikonet, og holde museknappen inde, mens elementet trækkes til den
ønskede placering. Består listen af flere sider, kan elementet trækkes hen på et sidetal, for
at flytte elementet til denne side. Typisk er også kommandoen Vis eller Info tilgængelig,
symboliseret ved et øje-ikon. Er der et tandhjul-ikon på elementerne, så åbner dette op for
yderligere, avancerede kommandoer som sjældent bruges, herunder muligheden for at
slette elementer. Den væsentligste kommando er dog Ret, symboliseret ved blyant-ikonet,
hvormed man kan rette i det enkelte element.

Under redigeringen er der herudover de enkelte felter, der kan rettes i. Bemærk at de viste
felter i denne brugervejledning er eksempler. Afhængig af den enkelte webshop og dennes
opsætning, vil der være andre felter til rådighed, ligesom nogle af de i eksemplerne viste
felter vil mangle. Ved at holde musen over titlen på det enkelte felt, er det normalt altid
muligt at få en begrænset information om, hvad det enkelte felt gør og hvordan det bruges.
På tilsvarende vis er der i toppen af hvert område en H-hjælpeknap, som fører til det
relevante afsnit i brugervejledningen.

Er der tale om et sprogversioneret element på en webshop der arbejder med flere sprog,
følger der yderligere en række faneblade til at ændre indholdet på de enkelte sprogudgaver.
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Bemærk at flere af de beskrevne områder i denne brugervejledning ikke er inkluderet i en
standardløsning, men funktioner der skal tilkøbes enkeltvis.
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5.1 Ordrer

Udover varer er ordrer den væsentligste ting i en webshop. For webshops der kører med et
eksternt lagersystem er Ordrebehandling det vigtigste - og derfor også det første punkt.
Herfra kan de enkelte ordrer ses og behandles.

Oversigt
Fra menugruppen Ordrebehandling findes menupunktet Ordrer. Dette fører til en
oversigt over alle ordrer. Som standard vises alle "ubehandlede" ordrer, hvilket vil sige
ordrer der hverken er afsluttede eller afviste. Fra søgefiltrene øverst kan der vælges mellem
de forskellige ordrerstatusser og således ses afsluttede, afviste eller andre specificerede
ordrer. Herfra er det også muligt at udskrive alle nye ordrer.

Fra ordreoversigten er der forskellige ikoner ud for de enkelte ordrer, som kort
opsummerer hvor langt i ordreprocessen den enkelte ordre er, og hvad der ellers gør sig
gældende for ordren.

 Noter
Der er skrevet interne noter til ordren (mouseover for at se noten).

 Kommentarer
Kunden har skrevet kommentarer til ordren (mouseover for at se kommentaren).

 Udskrevet
Ordren er blevet udskrevet.
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 Ikke betalt
Der er ikke modtaget betaling for ordren.

 Betalt
Der er modtaget betaling for ordren.

 Afventer varer
Ordren er sat til status "afventer varer".

 Afsendt
Ordren er afsendt (men ikke nødvendigvis afsluttet).

Vis
Den enkelte ordre kan ses i detaljer ved at trykke Vis ud for den ønskede ordre. Denne side
viser de vigtigste informationer om ordren og giver mulighed for at rette de mest basale
ting og udføre de mest normale handlinger, som er nødvendige for at behandle ordren.

Øverst på siden kan der udføres de forskellige handlinger, der ændrer ordrens status:

Udskriv faktura
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Udskriver ordrens faktura og/eller følgeseddel. Dette er normalt første trin i behandlingen
af ordren.

Marker som betalt
Markerer at der er modtaget betaling for ordren. Dette er kun relevant for betaling via
postopkrævning og bankoverførsel, da kortbetaling og lignende automatisk registreres.

Marker som afventer varer
Sætter ordrens status til "afventer varer", typisk fordi der ikke er varer på lager til at
opfylde ordren.

Marker som sendt
Markerer at ordren er blevet sendt, hvilket eventuelt medfører automatisk besked til
kunden.

Afvis
Afviser ordren og "lukker" den dermed. Bruges normalt i forbindelse med fejl og svindel.
Afvisning af en ordre medfører automatisk annullering af betaling hvor relevant, samt
fjernelse af varereservation.

Afslut
Afslutter ordren og "lukker" den dermed. Bruges når ordren er helt færdigbehandlet.
Afslutning af en ordre medfører automatisk hævning af betaling hvor relevant, samt
opdatering af varereservation.

Under kundens data er der direkte link til at sende kunden en e-mail samt til søgning på
andre ordrer fra samme bruger, e-mail-adresse, navn eller IP-adresse.

Opret/Ret
Normalt oprettes en ordre af en bruger, og det er ikke nødvendigt at ændre den. I visse
situationer kan det dog være relevant at oprette eller rette ordrer manuelt.
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Fakturanr.: Nummeret på ordren.
Betaling: Typen af betaling valgt til ordren.
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Transaktionsnr.: Transaktionsnummeret for betaling på ordren.
Forsendelse: Typen af forsendelse valgt til ordren.
Track & trace: Track & trace-nummer på forsendelsen.
Oprettet: Oprettelsestidspunktet for ordren.
Afvist: Tidspunktet hvor ordren er blevet afvist, hvis den er afvist.
Udskrevet: Tidspunktet hvor ordren er blevet udskrevet, hvis den er udskrevet.
Betalt: Tidspunktet hvor ordren er blevet betalt, hvis den er betalt.
Afventer varer: Tidspunktet hvor ordren er blevet sat til afventning af varer, hvis dette
er sket.
Afsendt: Tidspunktet hvor ordren er blevet afsendt, hvis den er sendt.
Afsluttet: Tidspunktet hvor ordrer er blevet godkendt, hvis den er godkendt.

Kunde
Fornavn: Fornavnet på kunden.
Efternavn: Efternavnet på kunden.
Adresse: Vejnavn og husnummer til kundens adresse.
Postnummer: Postnummer til kundens adresse.
By: Bynavnet til kundens adresse.
Land: Landet til kundens adresse.
Telefonnummer: Telefonnummeret til kunden.
E-mail: E-mail-adresse til kunden.

Modtager
Fornavn: Fornavnet på ordremodtageren.
Efternavn: Efternavnet på ordremodtageren.
Adresse: Vejnavn og husnummer til ordremodtagerens adresse.
Postnummer: Postnummer til ordremodtagerens adresse.
By: Bynavnet til ordremodtagerens adresse.
Land: Landet til ordremodtagerens adresse.

Tekst
Kommentarer: Kommentarer fra kunden.
Noter: Interne noter fra butikken.
Besked: Besked fra butikken til kunden.

Pris
Valuta: Valutaen som ordren skal betales i.
Momssats: Momssatsen på ordren.
Varetotal: Totalen for ordrens vareindhold.
Procentrabat: En samlet rabat i procent på varetotalen.
Kontantrabat: En kontant rabat i den valgte valuta på ordren.
Forsendelsespris: Prisen for ordrens forsendelse.
Total: Den samlede pris for varetotal og forsendelse inklusive moms og rabatter.

Området Ordreindhold indeholder ordrelinierne - altså selve de varer som ordren består
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af. En ordre består af en eller flere ordrelinier. Der kan oprettes, redigeres og slettes
ordrelinier.

Enhed: Vareenheden der hører til ordrelinien.
Titel: Titlen på ordrelinien. Normalt varens navn.
Antal: Antallet af vareenheder på ordrelinien.
Varepris: Prisen for én vareenhed i ordrens valuta.
Totalpris: Prisen for alle vareenheder i ordrens valuta.
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5.2 Forsendelsestyper

Forsendelsestyper er de forskellige måder, hvorpå kunderne kan vælge betaling og
forsendelse. Er der ikke en passende forsendelsestype til kunden, kan denne ikke afslutte
ordren.

Oversigt
Fra menugruppen Ordrebehandling findes menupunktet Forsendelsestyper. Dette
fører til en oversigt over de oprettede forsendelsestyper.

Opret/Ret
Forsendelsestyper skal oprettes og rettes manuelt, men i det daglige vil der normal ikke
være behov for at ændre dem.

Slå fra: Skal denne forsendelsestype være deaktiveret?
Forsendelse: Navnet på forsendelsestypen.
Momsfri: Er forsendelsen momsfri og skal prisen for denne således ikke medregnes i den
samlede moms for ordren?
Betalingsform: Betalingsmetoderne der er tilladt til forsendelsestypen.
Lande: Landene der er tilladt som modtagere til forsendelsestypen.
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Fragtklasse: Eventuel højeste fragtklasse, som er tilladt under forsendelsestypen.
Mindste vægt: Eventuel mindste vægt, som er tilladt under forsendelsestypen.
Højeste vægt: Eventuel højeste vægt, som er tilladt under forsendelsestypen.
Type: Typen af forsendelse; altså hvilket firma der leverer forsendelsen.

Der skal som minimum oprettes en fragtpris med en varetotal på 0, der som udgangspunkt
vil være den gældende fragtpris for alle.

Herudover kan der oprettes yderligere fragtpriser til højere varetotaler. Hvis der fx ønskes
gratis fragt ved varekøb på minimum DKK 1.000,-, så oprettes en fragtpris med varetotal
på DKK 1.000,- og pris på DKK 0,-.

Varetotal: Hvor meget kunden skal have købt for, for at kunne vælge forsendelsestypen.
Pris: Angiver hvor meget forsendelsen koster.
Beskrivelse: En eventuel beskrivelse af fragtprisen - bruges fx til at fremhæve gratis
forsendelse.
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5.3 Fragtklasser

Fragtklasser gør det muligt at differentiere forsendelsespriserne for webshoppens
forskellige produkter. Det kan være porcelæn, som kræver dyrere indpakning og forsikret
forsendelse, eller et blad, der er væsentligt billigere at sende, end varer der skal sendes
med pakkepost.

Oversigt
Fra menupunktet Ordrebehandling findes menupunktet Fragtklasser. Dette fører til en
liste over de oprettede fragtklasser.

Opret/Ret
Fragtklasser skal oprettes og rettes manuelt, men i det daglige vil der normalt ikke være
behov for at ændre dem.

Navn: Et internt navn til fragtklassen.
Vægt: Hvis der arbejdes med akkumuleret vægt på forsendelsestyper, kan der her angives
en vægt i gram, for alle varer med denne fragtklasse.
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6.1 Varer

Varer udgør varekataloget, og dermed alt hvad kunderne kan købe. Varer er selvsagt det
vigtigste element i systemet.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Varer. Dette fører til en liste over
alle oprettede varer. Der kan søges i varerne på en række forskellige kriterier, via felterne i
toppen af siden.

Opret/Ret
Varer kan oprettes og rettes manuelt, men hvis systemet er sat op med et eksternt
varelager bør varekataloget styres af dette. Oprettelser og ændringer udført i backend, på
varer som styres af det eksterne lager, vil blot blive overskrevet af dette. Præcis hvilke
felter der styres i hvilken ende afgøres af den enkelte opsætning, men der vil altid være
områder, der skal administreres fra backend. Det gælder fx varebilleder. Normalt vil de
felter, der ikke bør ændres, være "grayed out", så de ikke kan redigeres. Varer kan
sprogversioneres på titler og beskrivelser, samt eventuel pris afhængig af opsætning.

Eftersom varer er de væsentligste data i en webshop, er det også den datatype der er mest
forskellig opbygget fra webside til webside. Således vil den enkelte webshop med stor
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sandsynlighed have andre og anderledes felter, end der her gennemgåes.
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Området Stamdata indeholder en række grundlæggende oplysninger om varen:

Varenr.: Varens eksterne varenummer, typisk fra Satellite eller andet eksternt
lagersystem.
Varenavn: Titlen på varen.
Aktiv: Skal varen vises offentligt i kataloget?
Pris: Salgspris for varen i normal valuta.
Vejledende pris: Den vejledende markedspris for varen i normal valuta.
Tilbudspris: Aktuel tilbudspris for varen i normal valuta. Angives et procenttal (fx 10%)
sættes tilbuddet til normalprisen minus denne procentsats.
Specialtilbud: Aktiverer et eller flere specialtilbud for varen.
Beskrivelse: Beskrivelse af varen.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på varesiden.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på varesiden.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på varesiden.
Link-titel: Eventuel link-titel til varesiden.
Fragtklasse: Eventuel fragtklasse, som varen hører under.
Leveringstid: Antal arbejdsdage det normalt tager at levere varen.
YouTube: Indsæt YouTube-video ID, hvis relevant video ønskes tilføjet produktsiden.
Sektioner: Sektioner som varen hører ind under.
Kategorier: Kategorier som varen hører ind under.
Mærke: Mærket som varen hører ind under.
Komplementærvarer: Andre varer som passer sammen med varen.
Fokusgrupper: Fokusgrupper som varen hører ind under.

Herudover kan der tilknyttes et valgfrit antal billeder til varen. Ønskes der for nuværende
eller senere en mulighed for at vise store billeder, bør originalbillederne uploades i en
passende størrelse. Systemet skalerer automatisk billederne ned til de korrekte størrelser i
forhold til designet, og originalbillederne gemmes altid, så det er smartest at uploade i så
god kvalitet som muligt.

Endelig kan og skal der være vareenheder under en vare. Vareenheder afgør hvilke
varianter - typisk forskellige farver og størrelser - som en vare findes i. Al lagerstyring og
handel foregår på vareenheds-niveau, hvor selve varen grundlæggende blot er en
overordnet beskrivelse til vareenheden. Vareenheder består af følgende felter:

Enhedsnummer: Oprindeligt id-nummer importeret fra eksternt varekatalog.
Lager: Antal enheder på lager.
Reserveret: Antal enheder der er reserveret af kunder.
Farve: Farven på vareenheden, hvis den findes i flere farver.
Størrelse: Størrelsen på vareenheden, hvis den findes i flere størrelser.
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6.2 Mærker

Mærker beskriver producenten eller leverandøren af en vare. En vare skal have tilknyttet ét
mærke.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Mærker. Dette fører til en liste over
alle oprettede mærker. Der kan søges i mærkerne fra den øverste menu.

Opret/Ret
Mærker oprettes fra det eksterne lagersystem, hvis et sådan benyttes. Alternativt kan
mærker også oprettes og rettes manuelt.
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ID: Systemnavn for mærket.
Titel: Titlen på mærket.
Intern titel: Evt. intern titel på mærket, som kun fremgår i backend.
Uddrag: Tekstuddrag til mærket som kan fremgå af mellemsider etc.
Mellemside: Brødtekst til mærket som kan fremgå af mellemsider etc.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel til brug på mellemsider etc.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner til brug på mellemsider
etc.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på mellemsider etc.
Link-titel: Eventuel link-titel til mærket.
Vis i menu: Skal mærket vises i menuen?

Der kan tilknyttes billeder til mærker, som typisk vil bruges til logoer.
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6.3 Kategorier

Kategorier beskriver en vares type eller tilhørsforhold. Alle varer bør tilknyttes mindst én
kategori, men kan godt tilknyttes flere.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Kategorier. Dette fører til en liste
over alle oprettede kategorier. Der kan søges i kategorierne fra den øverste menu.

Opret/Ret
Kategorier oprettes fra det eksterne lagersystem, hvis et sådan benyttes. Alternativt kan
kategorierne også oprettes og rettes manuelt. Kategorier kan sprogversioneres.
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ID: Systemnavn for kategorien.
Titel: Titlen på kategorien.
Intern titel: Eventuel intern titel på kategorien.
Uddrag: Tekstuddrag til kategorien som kan fremgå af mellemsider etc.
Mellemside: Brødtekst til kategorien som kan fremgå af mellemsider etc.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på kategori-mellemsiden.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på kategori-mellemsiden.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på kategori-mellemsiden.
Link-titel: Eventuel link-titel til kategorien.
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6.4 Sektioner

Sektioner beskriver en vares overordnede type eller tilhørsforhold. Alle varer bør tilknyttes
mindst én sektion, men kan godt tilknyttes flere.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Sektioner. Dette fører til en liste
over alle oprettede sektioner. Der kan søges i sektionerne fra den øverste menu.

Opret/Ret
Sektioner oprettes fra det eksterne lagersystem, hvis et sådan benyttes. Alternativt kan
sektioner også oprettes og rettes manuelt. Sektioner kan sprogversioneres.

ID: Systemnavn for sektionen.
Titel: Titlen på sektionen.
Intern titel: Eventuel intern titel på sektionen.
Uddrag: Tekstuddrag til sektionen som kan fremgå af mellemsider etc.
Mellemside: Brødtekst til sektionen som kan fremgå af mellemsider etc.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på sektion-mellemsiden.
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Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på sektion-mellemsiden.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på sektion-mellemsiden.
Link-titel: Eventuel link-titel til sektionen.

Der kan tilknyttes billeder til en sektion. Disse kan bruges fx på sektion-oversigter eller
andre steder afhængig af designet.
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6.5 Fokusgrupper

En fokusgruppe er en udvalgt gruppe af varer, som kan vises eller præsenteres i en bestemt
sammenhæng. Det kan fx være de varer der vises på forsiden.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Fokusgrupper. Dette fører til en
liste over alle oprettede fokusgrupper.

Opret/Ret
Fokusgrupper skal oprettes og rettes manuelt.

Navn: Navnet på fokusgruppen. Systemet bruger dette navn til at genkende hvilke varer
der skal behandles hvordan, så navnet bør aldrig ændres.
Titel: Evt. titel på fokusgruppen.
Mellemside: Brødtekst til fokusgruppen som kan fremgå af mellemsider etc.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel til brug på mellemsider etc.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner til brug på mellemsider
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etc.
Meta-søgeord: Eventuelle meta-søgeord til søgemaskiner på mellemsider etc.
Link-titel: Eventuel link-titel til fokusgruppen.
Varer: Varerne der tilhører fokusgruppen.
Auto-opdatering: Skal fokusgruppen automatisk opdatere varer?
Sektion: Evt. sektion som fokusgruppen automatisk skal indeholde varer fra.
Kategori: Evt. kategori som fokusgruppen automatisk skal indeholde varer fra.
Mærke: Evt. mærke som fokusgruppen automatisk skal indeholde varer fra.
Tags: Evt. tags som fokusgruppen automatisk skal indeholde varer med.
På tilbud: Skal fokusgruppen automatisk indeholde varer på tilbud?
Minimumspris: Evt. minimumspris på varer som fokusgruppen automatisk skal
indeholde.
Maksimumspris: Evt. minimumspris på varer som fokusgruppen automatisk skal
indeholde.
Sortering: Evt. sorteringsrækkefølge som fokusgruppen skal sortere varer i.
Antal: Evt. antal af varer som fokusgruppen automatisk skal indeholde.

Varer kan tilføjes eller fjernes fra en fokusgruppe under den enkelte vare, så normalt skal
hele dette menupunkt kun bruges for automatisk opdaterede fokusgrupper.
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6.6 Lagerliste
Lagerlisten bruges til at give et samlet overblik over, hvilke varer og vareenheder der er på
lager, beregnet til butikker der ikke opererer med et eksternt lagersystem.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Lagerliste. Dette fører til en liste
over alle varer og vareenheder.

Fra menuen i toppen kan der søges på varer, herunder vælges mellem enheder der er eller
ikke er på lager, samt hvilken kategori de tilhører. Listen kan også vises i forsimplet form,
beregnet til udskrift, via Print-knappen.
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6.7 Konverteringsregler

Konverteringsregler beskriver hvordan varer fra et eksternt varekatalog skal konverteres til
webshoppen. Ofte kan dette ignoreres, da det hovedsageligt styrer sig selv. I tilfælde hvor
der er kludder eller usammenhæng i det eksterne varekatalog, kan der rettes op på dette i
denne ende. Endvidere kan der fx udtrækkes flere inddelingsniveauer (sektioner og
kategorier) fra ét inddelingsniveau. Kommer der jævnligt nye varetyper ind eller virker
vareinddelingen forkert, kan det være godt at holde øje med om konverteringsreglerne er
rigtigt sat op.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Konverteringsregler. Dette fører
i første omgang til en liste over de forskellige typer af konverteringsregler.

Regler
Et tryk på knappen Regler fører til en liste over alle oprettede konverteringsregler for den
valgte type.

Opret/Ret
Konverteringsregler styrer normalt sig selv, men kan oprettes og rettes manuelt.
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Nøgle: Værdien fra det eksterne system, som der skal konverteres fra.
Konvertering: Værdien i webshoppen, som der skal konverteres til.

Et eksempel på manuel administration af konverteringsregler er fx den situation, at man i
sit eksterne varelager har kategorierne "T-shirts til kvinder" og "T-shirts til mænd", men
hvor man i sin webbutik ønsker at have begge to i kategorien "T-shirt", men opdelt i
sektionerne "Tøj til kvinder" og "Tøj til mænd". Systemet vil automatisk oprette nøglerne,
så det er et spørgsmål om at redigere disse. Under datatypen Sektioner skal nøglerne
"T-shirts til kvinder" og "T-shirts til mænd" således redigeres, så de henholdsvis tildeles
sektionerne "Tøj til kvinder" og "Tøj til mænd". Findes disse ikke allerede, skal de oprettes
manuelt. Derefter skal nøglerne "T-shirts til kvinder" og "T-shirts til mænd" under
datatypen Kategorier redigeres, så de begge peger på kategorien "T-shirts". Igen skal
kategorien oprettes manuelt, hvis den ikke allerede eksisterer. Herefter vil systemet
automatisk konvertere alle kommende varer som ønsket. Afhængig af opsætning vil alle
eksisterende varer eventuelt også blive omkonverteret.
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6.8 Vaskesymboler

Vaskesymboler vælges under oprettelse eller rettelse af en vare, og bruges som guide til
kunderne, om hvilke former for vask og anden behandling en given vare er beregnet til.
Vaskesymboler er inddelt i forskellige typer (blegemiddel, strygning etc.), hvoraf der kan
vælges ét vaskesymbol per type for hver vare.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog vælges Vaskesymboler. Dette fører til en liste over alle
oprettede vaskesymboler.

Opret/Ret
Vaskesymboler oprettes og rettes manuelt, men i det daglige vil der normalt ikke være
behov for at ændre dem.
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Titel: Vaskesymbolets titel i systemet.
Kode: Eventuel kode på vaskesymbolet.
Type: Vaskesymbolets type.
Tekst: Eventuelt forklarende tekst til vaskesymbolet.

Der skal oprettes et billede til det enkelte vaskesymbol, som repræsenterer instruktionerne
ved hver enkelt vare.
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6.9 Materialetyper

Materialer kan vælges under oprettelse og rettelse af varer, så kunden hurtigt kan
identificere, hvilke materialer det pågældende produkt består af. Først skal de mulige
materialetyper oprettes.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog vælges menupunktet Materialetyper. Dette fører til en
liste over alle oprettede materialetyper.

Opret/Ret
Materialetyper oprettes manuelt, men i det daglige brug er vedligehold normalt ikke
nødvendigt.

Titel: Materialetypens titel i systemet.
Tekst: Eventuel uddybende tekst om materialetypen.
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6.10 Størrelseskonvertering

Størrelseskonvertering kan bruges til at konvertere forskelligartede størrelser på
forskellige produkter (typisk fra forskellige mærker) til forståelige størrelser for kunderne i
webshoppen.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Størrelseskonvertering. Dette
fører til en liste over alle oprettede konverteringsmål.

Opret/Ret
Konverteringsmål skal oprettes og rettes manuelt. Disse kan eventuelt importeres fra et
regneark eller lignende, hvis antallet gør det uoverskueligt at oprette manuelt.

Mærke: Mærket som konverteringen skal gælde for.
Kategori: Kategorien som konverteringen skal gælde for.
Fra: Størrelsen der skal konverteres fra.
Til: Størrelsen der skal konverteres til.
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6.11 Farvekonvertering

Farvekonvertering bruges til at konvertere interne farvekoder, til farver der er forståelige
for webshoppens kunder eller til at oversætte farvenavne mellem forskellige sprog.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Farvekonvertering. Dette fører til
en liste over alle oprettede farvekonverteringer.

Opret/Ret
Farvekonverteringer skal oprettes og rettes manuelt. Disse kan eventuelt importeres fra et
regneark eller lignende, hvis antallet gør det uoverskueligt at oprette manuelt.

Fra: Farven der skal konverteres fra.
Til: Farvenavnet der skal konverteres til.
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6.12 Størrelsestabeller

En størrelsestabel kan bruges til at give kunden et overblik over, hvilke eksakte mål en
vare/varetype har.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Størrelsestabeller. Dette fører til
en liste over alle oprettede målstørrelser.

Opret/Ret
Målstørrelser skal oprettes og rettes manuelt.

Titel: Titlen på størrelsesgitteret.
Mærke: Evt. mærke som størrelsestabellen skal passe til.
Kategori: Evt. kategori som størrelsetabellen skal passe til.
Sektion: Evt. sektion som størrelsestabellen skal passe til.
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Tabel: Indholdet af størrelsestabellen.

Bemærk at redigeringen og opbygningen af Tabel er totalt fleksibel og dermed foregår
anderledes end alt anden redigering i backend. Således vælger man selve hvilke elementer
måltabellen skal bestå af - systemet opretter automatisk ekstra felter, hvis der er brug for
det.
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6.13 Specialtilbud

Et specialtilbud gør det muligt at sætte en række varer på specielle tilbud, der typisk giver
en procentrabat eller rabat ved køb af flere varer.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Specialtilbud. Dette fører til en
liste over alle oprettede specialtilbud.

Opret/Ret
Specialtilbud skal oprettes og rettes manuelt.

Systematisk navn: Systemnavn for specialtilbuddet.
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Titel: Titlen på specialtilbuddet.
Aktiv: Er specialtilbuddet aktiveret?
Beskrivelse: Beskrivelse af specialtilbuddet.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på specialtilbuddet.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på specialtilbuddet.
Meta-søgeord: Eventuelle meta-søgeord til søgemaskiner på specialtilbuddet.
Link-titel: Eventuel link-titel til specialtilbuddet.
Sektion: Vælg en evt. sektion som specialtilbuddet skal gælde for.
Kategori: Vælg en evt. kategori som specialtilbuddet skal gælde for.
Mærke: Vælg et evt. mærke som specialtilbuddet skal gælde for.
På tilbud: Skal specialtilbuddet kun gælde for varer, der allerede er nedsatte?
Ikke på tilbud: Må specialtilbuddet ikke gælde for varer, der allerede er nedsatte?
Maksimumspris: Vælg et evt. højeste normalpris som specialtilbuddet skal gælde for.
Minimumspris: Vælg et evt. laveste normalpris som specialtilbuddet skal gælde for.
Varetotal: En evt. mindste varetotal som skal være i kurven for at aktivere
specialtilbuddet.
Antal: Det antal der skal købes for at opfylde specialtilbuddet.
Enhedspris: Den pris som hver vare får ved opfyldning af specialtilbuddet.
Rabatprocent: En rabat i procent der opnåes ved varer der opfylder specialtilbuddet.
Rabatbeløb: En rabat i kontanter der opnåes ved varer der opfylder specialtilbuddet.
Brug tilbudspris: Skal rabatter udregnes fra tilbudsprisen i stedet for normalprisen?
Kun i kurv: Skal specialtilbuddet kun fremgå af kurven?

Er der angivet sektion, mærke, kategori, maksimumspris og/eller minimumspris, regnes
alle varer med i tilbuddet, som opfylder alle disse kriterier på samme tid. Alternativt kan
varer tilføjes manuelt til specialtilbuddet under den enkelte vare.
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6.14 Rabatkoder

En rabatkode giver brugerne mulighed for at aktivere denne (typisk via en kode), og
hermed opnå en form for rabat.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Rabatkoder. Dette fører til en liste
over alle oprettede rabatkoder.

Opret/Ret
Rabatkoder skal oprettes og rettes manuelt. En rabatkode kan enten give en lavere pris på
en vare, give en rabatprocent på alle varer eller give en kontantrabat.

Kode: Koden der aktiverer rabatten.
Vare: Eventuel vare som rabatkoden hører til.
Pris: Salgspris for varen med rabatkoden i normal valuta. 
Specialtilbud: Eventuel (inaktivt) specialtilbud som rabatkoden aktiverer.
Udløbsdato: En dato hvor rabatkoden ikke længere må bruges.
Periode: Et evt. antal dage rabatkoden må bruges fra oprettelse.
Varetotal: Et mindstebeløb der skal købes for, før rabatkoden må bruges.
Max antal pr. køb: Hvor mange af varen man maksimalt må købe.
Bruges max antal gange: Hvor mange gange rabatkoden maksimalt må bruges.
Rabatprocent: En eventuel rabat i procent, som rabatkoden åbner op for.
Rabatbeløb: En eventuel rabat i beløb, som rabatkoden åbner op for.
Valuta: Den valuta ovenfor angivne rabat er i.
Gratis forsendelse: Skal rabatkoden give gratis forsendelse?
Tekst: Eventuel tekst der vises ved aktivering af rabatkoden.
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6.15 Komplettilbud

Et komplettilbud bruges til at give en lavere pris når kunden køber en bestemt
kombination af varer. Typisk gælder det en række varer der kan købes delvist, men til
sammen danner en ny vare, fx et skateboard.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Komplettilbud. Dette fører til en
liste over alle oprettede komplettilbud.

Opret/Ret
Komplettilbud skal oprettes og rettes manuelt.
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Titel: Titlen på komplettilbuddet.
Vare: En eventuel vare, som komplettilbuddet tilgåes fra.
Beskrivelse: Beskrivelsen af komplettilbuddet.
Pris: Salgspris for komplettilbuddet i normal valuta.

Der kan tilknyttes billeder til et komplettilbud, som kan vises i en oversigt over alle
komplettilbud eller lignende.

Herudover indeholder et komplettilbud de enkelte punkter, som kunden skal købe for at
opfylde tilbuddet. Der skal oprettes mindst to punkter, før et komplettilbud giver mening.

Overskrift: Overskriften på dette punkt i komplettilbuddet.
Beskrivelse: Beskrivelsen af dette punkt i komplettilbuddet.
Vare: En eventuel vare som dette punkt består af.
Kategori: En eventuel kategori som dette punkt består af.
Mærke: Et eventuelt mærke som dette punkt består af.
Pris: En eventuel maksimum pris for varerne til dette punkt.
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6.16 Kampagner

Kampagner bruges til planlægge og udføre et udsalg eller lignende. Kampagnen kan times,
så man i god tid kan udvælge og nedsætte specifike varer, og så aktivere (eller deaktivere)
hele kampagnen på et bestemt tidspunkt. Hvilke varer og tilbud der skal indgå i
kampagnen, kan sættes på de enkelte varer eller fra oversigt med Perform-funktionen.

Oversigt
Fra menugruppen Varekatalog findes menupunktet Kampagner. Dette fører til en liste
over alle oprettede kampagner. Der kan søges i kampagnerne fra den øverste menu.
Endvidere kan kampagner aktiveres og deaktiveres direkte fra oversigten.

Opret/Ret
Kampagner oprettes manuelt og rettes efter behov.
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Systematisk navn: Systemnavn for kampagnen.
Titel: Titlen på kampagnen.
Aktiv: Er kampagnen aktiv?
Top: Eventuel grafik/indhold der kan vises øverst i varekataloget, når kampagnen vises.
Forside: Eventuel grafik/indhold der kan vises på "forsiden" af kampagnen.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på kampagnen.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på kampagnen.
Meta-søgeord: Eventuelle meta-søgeord til søgemaskiner på kampagnen.
Link-titel: Eventuel link-titel til kampagnen.
Start: Eventuel automatisk start tidspunkt til kampagnen. Bemærk at der kun opdateres
automatisk hver time.
Slut: Eventuel automatisk slut tidspunkt til kampagnen. Bemærk at der kun opdateres
automatisk hver time.
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7.1 Nyheder

Nyheder kan bruges til at holde brugerne opdateret med, hvad der sker i butikken og på
websiden.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Nyheder. Dette fører til en liste over alle
oprettede nyheder. Der kan søges i nyhederne fra den øverste menu.

Opret/Ret
Nyheder skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.

Publicering: Publiceringstidspunktet for nyheden.
Titel: Titlen på nyheden.
Uddrag: Uddrag af nyheden til brug i oversigter etc.
Brødtekst: Brødteksten til nyheden.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på nyhedssiden.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på nyhedssiden.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på nyhedssiden.
Link-titel: Eventuel alternativ link-titel på nyhedssiden.
Link: URL til webside med yderligere info.

Der kan tilknyttes billeder til en nyhed. Disse bruges typisk som illustration til nyheden.
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7.2 Faste sider

Faste sider er forskellige former for tekstsider og informationer brugt forskellige steder på
websiden. "Vilkår" og "Profil" er to typiske eksempler.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Faste sider. Dette fører til en liste over
alle oprettede faste sider.

Opret/Ret
Faste sider skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.

ID: Systemnavn for siden.
Titel: Titlen på siden.
Aktiv: Skal siden vises offentligt?
Uddrag: Eventuel uddrag af teksten.
Indhold: Brødteksten til siden.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på siden.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på siden.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på siden.
Link-titel: Eventuel alternativ meta-titel på siden.
Link: Link til en evt. anden side, der skal linkes til.
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7.3 Ankomstsider

Ankomstsider er som udgangspunkt alle former for sider, som kunden kunne tænkes at
lande/ankomme på. Det er for eksempel forsiden på webshoppen, eller sider der
promoveres på Google AdSense etc.

Ankomstsider er teknisk set en måde at samle elementer fra alle øvrige dele af
webshoppen, og kan således i praksis bruges til at opsætte sider med præcist det indhold,
herunder dynamisk indhold, som det ønskes. Der kan benyttes både tekst, varer og blokke
på en ankomstside.

Ankomstsider kan endvidere erstatte alle standard sider i systemet, og giver således
mulighed for at opbygge alle dele af webshoppen, som man måtte ønske.

Oversigt
Fra mengruppen Indhold findes menupunktet Ankomstsider. Dette fører til en liste
over alle oprettede ankomstsider.

Som standard er der oprettet ankomstsiden Forside der bruges til webshoppens forside,
samt ankomstsiden Primær, der bruges til webshoppens "ramme" (normalt sidens hoved
og fod).

Opret/Ret
Ankomstsider oprettes manuelt og opdateres efter forgodtbefindende.
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Handling: Eventuel nuværende handling/funktionsside, som ankomstsiden skal erstatte.
Såfremt dette ønskes bør siden normalt inkludere en handlingsblok, som indeholder den
normale handling.
URL: Eventuel unik URL til ankomstsiden. Bemærk at brugen af disse er på eget ansvar,
og det bør sikres at der ikke opstår overlap i form af flere ankomstsider med samme URL.
Titel: Titlen på ankomstsiden.
Meta-titel: Eventuel alternativ meta-titel på ankomstsiden.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på ankomstsiden.
Meta-søgeord : Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på ankomstsiden.
Stylesheet: Eventuel stylesheet/CSS som skal gælde specifikt kun for denne ankomstside.
Indhold: Eventuel brødtekst på ankomstsiden (skjules ved sideskift aht. søgemaskiner).
Sektion: Ankomstsiden skal vise varer fra denne sektion.
Kategori: Ankomstsiden skal vise varer fra denne kategori.
Mærke: Ankomstsiden skal vise varer fra dette mærke.
Fokusgruppe: Ankomstsiden skal vise varer fra denne fokusgruppe.
På tilbud : Ankomstsiden skal vise varer på tilbud.
Parameter: Ankomstsiden skal vise varer med disse parametre (tager samme parametre
som varekataloget).
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Ankomstsider kan dertil frit tilføjes blokke. Disse behandles i seperat afsnit om blokke.
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7.4 Blokke

En blok er en kasse med dynamisk eller statisk indhold, som typisk bruges på en
ankomstside. Blokke er den største mulighed for dynamisk at påvirke webshoppens
udseende og indhold.

Oversigt
Under de elementer der understøtter blokke, fx ankomstsider, vises en liste over alle
blokke der tilhører elementet. Det fremgår hvilken type og placering den enkelte blok har.
Blokke kan sorteres, for at opnå den ønskede rækkefølge.

Opret/Ret
Blokke skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.

Type: Typen på blokken. Dette afgører hvad blokken indeholder.
Placering: Placeringen af blokken. Dette afgører hvor blokken vises og hvilken størrelse
den har.
Aktiv: Skal blokken vises offentligt?

Herudover afhænger mulighederne af, hvillken bloktype der er valgt. Fx kan en billedblok
tilknyttes et billede, en indholdsblok har et tekstfelt og en vareblok hænger sammen med
en vare. Der er mange forskellige bloktyper, hvoraf de væsentligste er:

Indholdsblok
En indholdsblok består af brødtekst, som skrives i WYISWYG-editoren, og således kan
formatteres som det ønskes med tekst og billeder.
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Overskrift: Overskriften til indholdet.
Indhold: Brødteksten til indholdet.
Link: URL til webside med yderligere info.

Billedblok
En billedblok består af et eller flere billeder. Billederne skaleres automatisk til den rigtige
størrelse ift. blokkens placering.

Overskrift: Overskrift på blokken (evt. til intern brug).
Tilfældigt billede: Skal der udvælges et tilfældigt billede hver gang?
Link: URL til webside med yderligere info.

Slideshowblok
En slideshowblok består af et slideshow. Billederne i slideshowet skaleres automatisk til
den rigtige størrelse ift. blokkens placering.

Overskrift: Eventuel overskrift på blokken.
Slideshow: Det slideshow der skal bruges i blokken.
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Vareblok
En vareblok består af en varevisning, som kan bruges til at fremhæve eller tillade køb af
varen i en ønsket sammenhæng.

Overskrift: Overskrift på blokken (evt. til intern brug).
Vare: Den vare blokken skal indeholde.

Fokusgruppeblok
En fokusgruppeblok består af alle varer fra en specifik fokusgruppe.

Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Fokusgruppe: Den fokusgruppe blokken skal indeholde.
Parameter: Eventuelle parametre til fokusgruppeblokken. Accepterer de samme
parametre som varekataloget.
Link: Eventuel link på blokken.

Afstandsblok
En afstandblok indsætter luft mellem andre blokke.

Bredde: Afstandsbredde i pixels, som blokken skal indsætte (kan normalt efterlades
blank)
Højde: Afstandshøjde i pixels, som blokken skal indsætte

Handlingsblok
En handlingsblok består af en hvilken som helst anden handling (dynamisk side) fra resten
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af webshoppen. Det kan fx være kurven, login-siden, et udsnit af varekataloget, en specifik
varevisning eller sågår en anden ankomstside, som kan have sine egne blokke.
Handlingsblokke er således fundamentet til at opbygge komplekse ankomstsider med
dynamisk indhold af enhver art.

Overskrift: Eventuel overskrift til blokken.
Handling: Den eksisterende handling/funktionsside som handlingsblokken skal
indeholde.
Parameter: Eventuelle parametre til handlingsblokken. Parametre fra URL'en kan
videresendes ved at bruge #(parameternavn) som værdi. #url videresender hele url'en som
parametre.
Link: Eventuel link på blokken.
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7.5 Afstemninger

En afstemning kan bruges til at lære brugernes mening om forskellige ting at kende.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Afstemninger. Dette fører til en liste
over alle oprettede afstemninger.

Opret/Ret
Afstemninger skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.

Spørgsmål: Titlen på afstemningen.

Til hver afstemning skal der oprettes to eller flere stemmemuligheder. En
stemmemulighed indeholder følgende:

Navn: Navnet på stemmemuligheden.
Afstemning: Afstemningen som stemmemuligheden hører til.
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7.6 Konkurrencer

En konkurrence giver brugerne mulighed for at deltage i en spørgsmålsbaseret quiz.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Konkurrencer. Dette fører til en liste
over alle oprettede konkurrencer.

Opret/Ret
Konkurrencer skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.
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Systematisk navn: Systemnavn for konkurrencen.
Titel: Titlen på konkurrencen.
Aktiv: Er konkurrencen aktiveret?
Uddrag: Uddrag eller introtekst til konkurrencen.
Brødtekst: Teksten eller beskrivelsen til konkurrencen.
Mærke: Eventuelt mærke som konkurrencen er associeret med.

Til hver konkurrence kan der oprettes et frit antal spørgsmål. Et spørgsmål indeholder
følgende:

Spørgsmål: Teksten til spørgsmålet.
Type: Typen af spørgsmål - typisk bare et spørgsmål.
Svar 1: Svarmulighed #1 til spørgsmålet.
Svar 2: Svarmulighed #2 til spørgsmålet.
Svar 3: Svarmulighed #3 til spørgsmålet.
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Svar 4: Svarmulighed #4 til spørgsmålet.
Svar 5: Svarmulighed #5 til spørgsmålet.
Korrekt svar: Nummeret på den rigtige svarmulighed.
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7.7 Menuer

Manuelt opbyggede menuer kan erstatte automatisk genererede menuer, såfremt der
ønskes en bestemt opbygning af denne. Ligeledes kan manuelt opbyggede menuer placeres
forskellige steder.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Menuer. Dette fører til en liste over alle
oprettede menuer,

Opret/Ret
Menuer skal oprettes og rettes manuelt.

Navn: Navnet på menuen.

En menu indeholder herudover en række menupunkter.
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Titel: Titlen på menupunktet.
Link: URL'en som menupunktet linker til.
Link-titel: Eventuel link-titel på menupunktet.
Overmenu: Eventuel højerestående menupunkt, som menupunktet hører ind under.

Der kan tilknyttes blokke til menupunkter, som giver muligheden for at indsætte grafik og
andet indhold i menuer.
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7.8 Links

Links bruges til at lede brugerne til andre interessante websider.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Links. Dette fører til en liste over alle
oprettede links.

Opret/Ret
Links skal oprettes og rettes manuelt.

Titel: Titlen på linket.
Linkkategori: En eventuel kategori til linket.
Aktiv: Skal linket vises offentligt?
URL: URL-adressen til linket.
Beskrivelse: En eventuel beskrivelse af linket.
Note: Eventuel intern note om linket.

Der kan oprettes billeder til et link, som kan bruges hvis linkoversigten indeholder billeder.
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7.9 Linkkategorier

Linkkategorier kan bruges til at opdele links i forskellige kategorier, og på den måde gøre
dem mere overskuelige, hvis der er mange af dem.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Linkkategorier. Dette fører til en liste
over alle oprettede linkkategorier.

Opret/Ret
Linkkategorier skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.

Navn: Systemnavn for linkkategorien.
Titel: Titlen på linkkategorien.
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7.10 Gallerier

Gallerier kan bruges på websider med mange billeder, til at give brugerne et bedre overblik
over billederne.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Gallerier. Dette fører til en liste over
alle oprettede gallerier.

Opret/Ret
Gallerier skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.

Publicering: Publiceringstidspunktet for galleriet.
Titel: Titlen på galleriet.
Forfatter: Forfatteren/fotografen bag galleriet.
Uddrag: Beskrivelse af galleriet til brug i oversigter etc.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på galleriet.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på galleriet.
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Sticky: Skal galleriet altid placeres øverst, selvom det ikke er nyest?

Der skal knyttes billeder til et galleri. Disse er selve indholdet af galleriet, og som alle andre
steder skaleres og styres de automatisk. Billederne skal blot uploades og eventuelt sættes i
rækkefølge.

Netop for billeder til gallerier er det normalt oplagt at tilknytte billedtekster - beskrivelser -
og eventuelt fotografens navn - credits. Dette gøres ved oprettelse eller redigering af det
enkelte billede.
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7.11 Artikler

Artikler kan bruges på indholdsrige sider til længere og mere uddybende tekster end hvad
der typisk fungerer med nyheder.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Artikler. Dette fører til en liste over alle
oprettede artikler.

Opret/Ret
Artikler skal oprettes og rettes manuelt, og kan sprogversioneres.

Publicering: Publiceringstidspunktet for artiklen.
Titel: Titlen på artiklen.
Forfatter: Forfatteren bag artiklen.
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Uddrag: Uddrag af artiklen til brug i oversigter etc.
Brødtekst: Brødteksten til artiklen.
Boks: Eventuel ekstra tekst til brug i sideboks eller lignende.
Meta-beskrivelse: Eventuel meta-beskrivelse til søgemaskiner på artiklen.
Meta-søgeord: Eventuel meta-søgeord til søgemaskiner på artiklen.
Sticky: Skal artiklen altid placeres øverst, selvom den ikke er nyest?

Der kan tilknyttes billeder til en artikel. Disse bruges typisk som illustration til artiklen.
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7.12 Slideshows

Denne funktion gør det muligt at oprette slideshows med billeder, som kan implementeres
på webshoppens ankomstsider.

Oversigt
Fra menugruppen Indhold findes menupunktet Slideshows. Dette fører til en liste over alle
oprettede slideshows.

Opret/Ret
Slideshows skal oprettes og rettes manuelt, og skal normalt opdateres ved udvikling i
varesortiment, fremhævede produkter, etc.

Titel: Titlen på slideshowet.
Link: Eventuel link på slideshowet.

Der skal knyttes billeder til et slideshow. Disse er selve indholdet af slideshowet, og som
alle andre steder skaleres og styres de automatisk. Billederne skal blot uploades og
eventuelt sættes i rækkefølge. Der sættes normalt også links på de enkelte billeder i
slideshowet.

76

SUMOstudio, Amaliegade 23, 1. sal, nr. 2, 8000 Aarhus C
www.sumoshop.dk, kontakt@sumoshop.dk

CVR: 33356889
Bank: Sydbank, konto: 7110-1552546

Swift: SYBKDK22
IBAN: DK6571100001552546



7.13 Kalender

En kalender kan bruges på en side der har et community eller på andre måder er involveret
i forskellige arrangementer, som brugerne ønsker overblik over.

Oversigt
Under menugruppen Indhold findes menupunktet Kalender. Dette fører til en oversigt
over alle oprettede kalenderpunkter.

Opret/Ret
Kalenderpunkter skal oprettes og opdateres manuelt.

Dato (start): Starttidspunktet for arrangementet.
Dato (slut) : Sluttidspunktet for arrangementet.
Titel: Titlen på arrangementet.
Beskrivelse: Beskrivelse af arrangementet.
Tekst: Eventuel uddybende tekst om arrangementet.
Udsolgt: Er arrangementet udsolgt?
Link: URL til webside med yderligere info.

Der kan oprettes billeder til arrangementer i kalenderen.

77

SUMOstudio, Amaliegade 23, 1. sal, nr. 2, 8000 Aarhus C
www.sumoshop.dk, kontakt@sumoshop.dk

CVR: 33356889
Bank: Sydbank, konto: 7110-1552546

Swift: SYBKDK22
IBAN: DK6571100001552546



8.1 Brugere

Brugere er de kunder som opretter sig som brugere i webshoppen. Da man godt kan
handle uden at registrere sig og logge ind, er dette altså ikke nødvendigvis en liste over alle
kunder i webshoppen.

Oversigt
Fra menugruppen Brugere findes menupunktet Brugere. Dette fører til en liste over alle
oprettede brugere.

Opret/Ret
Brugere opretter og vedligeholder sig selv, men det er også muligt at oprette eller redigere
brugere manuelt.

E-mail: E-mail-adressen til brugeren.
Kodeord: Brugerens kodeord.
Brugernavn: Eventuelt brugernavn til brugeren.
Telefonnummer: Telefonnummeret til brugeren.
Fornavn: Brugerens fornavn(e).
Efternavn: Brugerens efternavn.
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Adresse: Vejnavn og husnummer til brugerens adresse.
Postnr.: Postnummer til brugerens adresse.
By: Bynavnet til brugerens adresse.
Land: Landet til brugerens adresse.
Rettigheder: Rettighedsgrupper som brugeren hører ind under.
Interesser: Nyhedsbrevsinteresser som brugeren er tilmeldt.
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8.2 Grupper

Brugergrupper er de forskellige rettighedsgrupper, som en bruger kan være tilknyttet.
Dette kan fx være administratorer af websiden eller moderatorer på et fora. Normalt er en
bruger ikke tilknyttet nogen gruppe.

Oversigt
Fra menugruppen Brugere findes menupunktet Grupper. Dette fører til en liste over alle
oprettede brugergrupper.

Opret/Ret
Brugergrupper kan oprettes og rettes manuelt. Dette tjener dog normalt ikke noget formål,
da funktionaliteten af en brugergruppe skal kodes specifikt ind i webshoppen.

Gruppe: Navnet på brugergruppen.

Brugere
Via fanebladet Brugere er det muligt at se, hvilke brugere der hører under den enkelte
brugergruppe.
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8.3 Fora

Et forum kan bruges på en side der har eller ønsker et aktivt online community. Fora er de
forskellige forumkategorier, som findes på websiden.

Oversigt
Fra menugruppen Brugere findes menupunktet Fora. Dette fører til en liste over alle
oprettede forumkategorier.

Opret/Ret
Forumkategorier skal oprettes og rettes manuelt, men bør normalt ikke ændres, for at
undgå forvirring hos de besøgende. Forumkategorier kan sprogversioneres.

Titel: Navnet på forumkategorien.
Tekst: Beskrivelse af forumkategorien.
Skjult: Skal forumkategorien være skjult for brugerne?
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8.4 Forumsvar

Forumsvar lader webshoppens administratorer slette eller redigere indlæggene i
debatforummet.

Oversigt
Fra menugruppen Brugere findes menupunktet Forumsvar. Dette fører til en liste over
alle oprettede forumsvar. Der kan søges i forumsvarene fra den øverste menu.

Opret/Ret
Forumsvar oprettes af webshoppens brugere og bør kun rettes i eller slettes ved brud på
eventuelt regelsæt for forumsvar.
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8.5 Blogs

Blogs er til for webshoppen at skrive om nært og fjernt, integreret i webshoppens system.
Hver bruger i backend kan have sin egen blog.

Oversigt
Fra menugruppen Brugere findes menupunktet Blogs. Dette fører til en liste over alle
oprettede blogindlæg.

Opret/Ret
Blogs oprettes manuelt og opdateres efter forgodtbefindende.

Publicering: Publiceringstidspunktet for blogindlægget.
Bruger: Brugeren bag blogindlægget.
Titel: Titlen på blogindlægget.
Uddrag: Uddrag af blogindlægget.
Brødtekst: Brødteksten til blogindlægget.
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Der kan oprettes billeder til blogindlæg.
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8.6 Actionmails

Actionmails er e-mails der sendes ud til kunden automatisk, når denne opfylder et bestemt
kriterium. Det kan for eksempel være første gang kunden laver en bestilling, eller når
kunden tilmelder sig nyhedsbrevet.

Oversigt
Fra menugruppen Brugere findes menupunktet Actionmails. Dette fører til en liste over
alle oprettede actionmails.

Opret/Ret
Actionmails oprettes manuelt og kræver normalt ikke yderligere vedligeholdelse.

Navn: Navnet på actionmailen.
Handling: Den handling der skal udføres for at udsende mailen.
Parameter: Et parameter tilknyttet handlingen, typisk et antal der skal opnåes.
Forsinkelse: Forsinkelsen i antal dage fra handlingen er udført, til mailen udsendes.
CC e-mail: Send en CC e-mail-kopi af actionmailen til denne adresse.
Send ikke: Send ikke actionmailen til brugeren, men udfør ellers som normalt (evt. CC
e-mail sendes stadig).
Afsender: Afsender på actionmailen (e-mail).

85

SUMOstudio, Amaliegade 23, 1. sal, nr. 2, 8000 Aarhus C
www.sumoshop.dk, kontakt@sumoshop.dk

CVR: 33356889
Bank: Sydbank, konto: 7110-1552546

Swift: SYBKDK22
IBAN: DK6571100001552546



Afsendernavn: Afsender på actionmailen (navn).
Emne: Emnet på den mail, der udsendes.
Brødtekst: Brødteksten til den mail, der udsendes. Følgende koder erstattes af de
relevante værdier: #fornavn #efternavn #adresse #postnummer #by #land #besked
#forsendelse #trackntrace #rabatkode #udlober #ordre_id #faktura_id #total
Rabatkode: Kode til eventuel rabat som handlingen skal udløse.
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9.1 Interesser

Interesser er de forskellige nyhedsbrevsemner, som webshoppens gæster kan tilmelde sig
og modtage nyhedsbreve om.

Oversigt
Fra menugruppen Nyhedsbreve findes menupunktet Interesser. Dette fører til en liste
over alle oprettede nyhedsbrevsinteresser.

Opret/Ret
Nyhedsbrevsinteresser skal oprettes og rettes manuelt, men normalt ikke ændres, for at
undgå forvirring hos brugerne.

Interesse: Navnet på nyhedsbrevsinteressen.

Tilmeldte
Via fanebladet Tilmeldte er det muligt at se hvilke e-mail-adresser, der er tilmeldt den
enkelte nyhedsbrevsinteresse.
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9.2 Breve

Breve er selve de nyhedsbreve, som er blevet udsendt eller skal udsendes fra websiden.

Oversigt
Fra menugruppen Nyhedsbreve findes menupunktet Breve. Dette fører til en liste over
alle oprettede breve.

Opret/Ret
Breve skal oprettes og rettes manuelt.

Emne: Emnet på nyhedsbrevet.
Indhold: Brødteksten til nyhedsbrevet. Følgende koder erstattes af de relevante værdier:
#email

Vis
Via fanebladet Vis kan det enkelte nyhedsbrev ses i frontend.

Send
Via fanebladet Send kan det enkelte nyhedsbrev udsendes til en eller flere modtagere.
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Et nyhedsbrev kan udsendes til én af tre grupper:

Specifik modtager
Brevet sendes til én angivet e-mail-adresse. Bruges typisk til at teste nyhedsbrevet.

Brugere
Brevet sendes til alle, der er oprettet som brugere på websiden. Bruges typisk til at udsende
specielle informationer der vedrører alle brugere. Da disse brugere således ikke har
tilmeldt sig noget nyhedsbrev, bør funktionen bruges begrænset.

Interesser
Brevet sendes til de forskellige interessegrupper, der er afkrydset herunder. Dette er den
normale måde at udsende et nyhedsbrev på.
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9.3 Udsendelser

Der er ofte mange modtagere af et nyhedsbrev, og for ikke at overbelaste servere i begge
ender, udsendes nyhedsbreve i "klumper" over en tidsperiode. Med dette menupunkt kan
status på denne udsendelse overvåges.

Oversigt
Fra menugruppen Nyhedsbreve findes menupunktet Udsendelser. Dette fører til en
liste over alle nyhedsbreve, der er i gang med udsendelse. Det angives hvor mange der i alt
skal modtage brevet, og hvor langt processen er kommet.

Normalt kan dette menupunkt ignoreres, men hvis man venter på at modtage et
nyhedsbrev, kan status for det altså følges her.
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9.4 Tilmeldte

Tilmeldte er de forskellige e-mail-adresser, som er tilmeldt en nyhedsbrevsinteresse.

Oversigt
Fra menugruppen Nyhedsbreve findes menupunktet Tilmeldte. Dette fører til en liste
over alle tilmeldte e-mail-adresser. Fra toppen kan der søges efter en bestemt e-mail-
adresse, eller vælges en interesse.

Opret/Ret
Tilmeldinger til nyhedsbrevsinteresse styres naturligvis af brugerne selv, men det er også
muligt at oprette og redigere tilmeldingerne manuelt.

E-mail: E-mail-adressen der skal være tilmeldt maillisten.
Interesse: Interessen som e-mail-adressen skal være tilmeldt.
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10.1 Info

Fra menugruppen Statistik findes menupunktet Info. Denne side giver en række
forskellige informationer om webshoppen.
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10.2 Dagsoversigt

Fra menugruppen Statistik findes menupunktet Dagsoversigt. Denne statistik giver et
overblik over den daglige salgsaktivitet, herunder omsætning, avance og dækningsgrad, på
webshoppen indenfor et valgfrit tidsinterval.
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10.3 Prognose

Fra menugruppen Statistik vælges menupunktet Prognose. Denne statistik
sammensætter en prognose for fremtidigt salg og deraf manglende varelager, baseret på
den seneste tids salg på webshoppen.
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10.4 Søgeord

Fra menugruppen Statistik findes menupunktet Søgeord. Denne statistik viser alle de
ord, som brugerne har søgt på i webshoppen. Det fremgår hvor mange gange der er søgt på
det enkelte ord, og hvornår den seneste søgning har været.
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11.1 Udtræk

Fra menugruppen Diverse findes menupunktet Udtræk. Med denne funktion er det
muligt at udføre en lang række forskellige udtræk om webshoppens varer, salg, kunder
osv., baseret på forskellige valgfrie parametre. Beskrivelsen af det enkelte udtræk forklarer
kort hvordan dette bruges, men funktionen er generelt kun for viderekommende.
Udtrækken kan laves i CSV- eller XML-format, eller kan ses direkte i browseren i
HTML-format.
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11.2 Opgaver

Fra menugruppen Diverse findes menupunktet Opgaver. Denne giver en oversigt over
de automatiske systemopgaver, som kører på webshoppen. Dette vil typisk indebære
systematiske integrationer til lagersystem og eksterne handelssteder.

Sidens formål er primært at man kan sikre sig at alle opgaver kører korrekt - alle skal
opdatere mindst dagligt, så hvis dette ikke er sket, er der et problem. For visse typer af
opgaver er det også muligt manuelt at opdatere opgaven. Dette bør bruges varsomt, og
gerne kun efter aftale.
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11.3 Filer

Fra menugruppen Diverse findes menupunktet Filer. Dette er en simpel fil manager, der
kan bruges til at oprette, rette, slette og se løse billeder, dokumenter og filer, man har
liggende til brug på fx nyhedsbreve og undersider. Det anbefales generelt at sortere sine
filer i foldere og slette udgåede filer for at begrænse plads- og trafikforbrug.
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11.4 Indstillinger

Fra menugruppen Diverse findes menupunktet Indstilinger. Herfra er det muligt at
lave og rette forskellige indstillinger for webshoppen og backend.
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11.5 Momssatser

Momssatser er den procentsats der lægges ovenpå varetotalen og fragtprisen ved salg til
det enkelte land. Som standard er momssatsen 0,25 = 25% på alle lande, men for
overblikkets skyld anbefales det at have indstillet momssats på alle lande, der sendes til.

Oversigt
Fra menugruppen Diverse findes menupunktet Momssatser. Dette fører til en oversigt
over de oprettede momssatser og landene de tilhører.

Opret/Ret
Momssatser skal oprettes og rettes manuelt, men skal normalt aldrig ændres eftersom de
enkelte landes momssatser sjældent justeres.

Land: Landet som momssatsen skal gælde for.
Moms: Momssatsen der skal gælde for det pågældende land. Skrives som 0.25 for 25%
etc.
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11.6 Adminlog

Adminlog er en log der holder styr på hvilke elementer administratoren og andre brugere
med de nødvendige rettigheder, opretter, retter og eventuelt sletter på webshoppen.
Loggen gemmes i 14 dage.

Oversigt
Fra menugruppen Diverse vælges menupunktet Adminlog. Dette fører til en liste over
alle elementer i loggen. Der kan søges i loggen fra den øverste menu.

Vis
Et klik på ikonet ud for log-punktet kalder en side med yderligere detaljer frem.
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Fejlmeldinger

Der er og opstår fejl i alle systemer og således også i SUMOshop. Alle fejl eller
formodninger om fejl bør meldes til support og det på en så detaljeret måde som muligt.
For at kunne udbedre en fejl, skal den kunne genskabes. For at kunne genskabe en fejl, er
det vigtigt at vide så meget som muligt om, hvordan fejlen er opstået i første omgang.

Der kan siges at være tre typer af fejl i SUMOshop:

Opfangede fejl
Disse resulterer i en fejlmeddelelse med et SUMO-logo og et fejlid-nummer. Fejlen
registreres automatisk i systemet og vil blive forsøgt udbedret, uden at den indmeldes
manuelt. Når en sådan fejl indmeldes, bør fejlid-nummeret oplyses.

Fatale fejl
Disse resulterer i en blank, hvid side. Fejlen registreres normalt automatisk i systemet,
men kun med sparsomme oplysninger, så ofte er den svær at udbedre uden yderligere
information. Når en sådan fejl indmeldes, bør det informeres at der her været "hvid side"
og meget gerne tidspunktet, hvor dette er sket.

Forkert opførsel
Disse fejl indebærer alle former af, at systemet opfører sig anderledes end forventet.
Eksempler kan være at en vare ikke kan lægges i kurven, at en vare ikke vises i oversigten
eller at en link ikke fører til den rigtige side. Disse "fejl" er ofte ikke rigtige fejl, men skyldes
fx forkert brug af backend, fejl hos en underleverandør (lagersystem, betalingsgateway
etc.) eller simpelthen en misforståelse af, hvordan systemet fungerer. Når en sådan fejl
indmeldes, er det ekstra vigtigt at beskrive den grundigt. Sørg for altid at inkludere hvilken
eksakt URL-adresse fejlen er fremkommet på, beskriv hvad fejlen præcis består i, og
hvordan den genskabes, hvor muligt. Fejlbeskrivelser som "Der er forkerte antal på lager"
eller "Varevisningen er forkert" uden yderligere oplysninger kan der ikke arbejdes videre
med.

Nogle helt normale - omend sjældent forekommende - situationer, der ser ud som fejl, men
ikke er det:

Upload-konflikt
Når en del af koden ændres og uploades kan det ske at man forsøger at hente noget fra den
eksakt samme fil, i netop det sekund, som overførslen er i gang. Dette resulterer i en
midlertidig fejlmeddelelse, som vil forsvinde når siden loades igen.

Lager-synkronisering eller manglende/forkerte varer
Kommunikation med et eksternt lager foregår ikke med det samme, men med jævne
mellemrum. Afhængig af lagersystem kan det vare fra få sekunder til en halv time før en
ændring eller et salg slår igennem.
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Kunde-login
Brugere glemmer deres kodeord eller har ikke opdaget at de har tastet et forkert tegn i
deres kodeord. Når en kunde ikke kan logge ind, så undersøg i første omgang at denne
indtaster e-mail og kodeord korrekt, før det indmeldes som en fejl.

Kortbetaling
Brugere taster ofte deres betalingskortdata forkert og kan således ikke betale med kort.
Undersøg hvordan en transaktion er registreret i betalingsgatewayen, før en sådan
situation indmeldes som en fejl til support. Undersøg ligeledes om betalingsgatewayen
eller Nets er midlertidigt nede - det sker engang i mellem.

Backend-adgang
Man kan ikke være logget ind på forskellige brugere i frontend og backend på samme tid.
Kan man således ikke logge på backend, så sørg for at logge ud af frontend først.
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13. Søgemaskiner

Et væsentligt grundlag for succes med en webside er at tiltrække besøgende via
søgemaskiner. Der er dog ikke nødvendigvis noget vundet ved bare at få besøgende - det
afgørende er at få de rigtige besøgende. Hvis en normal person fra målgruppen således
finder websiden ved at bruge et søgeord, som denne forventer at finde en sådan side med,
er dét det optimale at få ud af en søgemaskine.

Der er grundlæggende to elementer i at opnå dette resultat: indekseringen og rangeringen.

Indeksering

For at kunne levere søgeresultater til deres brugere, har søgemaskinerne såkaldte
indekseringsrobotter, som med jævne mellemrum besøger alle sider på internettet. En
indekseringsrobot starter på én kendt side (typisk domænenavnet), og følger derefter alle
links den kan finde på denne og alle efterfølgende sider. For hver side gemmer robotten
indholdet og udtrækker de data, der senere skal bruges til at matche mod brugerens
søgeord.

Som det ligger i navnet er disse robotter automatiske programmer, der ikke sidder et
menneske bag. Formålet med en indekseringsrobot er dog netop at opfatte de enkelte
websider, som et menneske ville opfatte dem. Optimalt set ville robotten altså se siden som
et mennske, og i så fald ville det eneste tekniske arbejde, man skulle tænke på i denne
henseende, at gøre siden så god som mulig for menneskeøjne.

Der er i midlertid en række tekniske forskelle på, hvad en robot og et menneske kan se
med nutidens teknologi. Det som robotten ser minder langt mere om, hvad man kan se
med en tekstbaseret browser, som fx blinde mennesker bruger. Primært kan en robot ikke
se eller forstå indholdet af et billede. Derfor bør billeder - i
søgemaskineoptimeringsmæssig øjemed - som udgangspunkt ikke bruges til fx afgørende
navigering, men helst kun til illustration. Billeder bør desuden altid akkompagneres af
beskrivende ALT-tags, som robotten godt kan forstå.

Der er også eksempler på ting som indekseringsrobotten kan se, men som mennesker ikke
kan se. Dette danner grundlaget for hovedparten af manipulation af søgemaskiner, som
mange såkaldte SEO-firmaer benytter sig af. Fx kan man skrive hvid tekst på hvid
baggrund, overskrifter med usynligt små bogstaver eller have hele sider, som vises så
hurtigt, at mennesker ikke ser dem. På den måde kan man lade sine sider med en masse
relevante søgeord til søgemaskinen, som ikke "spolerer" sidens indhold, fordi mennesker
ikke ser dem. Det man overordnet gør er altså at fortælle indekseringsrobotten at ens
webside handler om noget, som den egentligt ikke indeholder.

Den slags metoder har dog tre væsentlige problemer. For det første lokker man de
besøgende ind på et falsk grundlag, og giver dem således noget andet, end de forventer.
Man får altså forholdsvis færre "rigtige" besøgende på denne måde, og giver flere en dårlig
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oplevelse. Derudover er det underminerende for søgemaskinerne generelt, og dermed alle
websider på sigt. Hvis alle fx lavede deres egne eksamensbeviser, ville ingen
eksamensbeviser kunne bruges til noget. Søgemaskinerne er udmærket klar over denne
fare, og derfor gør de det nødvendige for at forhindre dette med hårde sanktioner. Opdages
den slags snyd af fx Google (og bruges det systematisk, er det ikke så svært at undersøge
automatisk), udelukkes hele websiden. Det vil sige at ethvert spor af websiden fjernes fra
Google, og det bliver umuligt at finde den. Det skete fx for BMW's tyske side. Det skal
tilføjes at Google er meget kyniske med sanktioner, og ikke nødvendigvis giver en
forklaring, hvis de er af den opfattelse, at der er foregået noget ukorrekt.

Det overordnede råd i forbindelse med søgemaskineoptimering til indeksering er således
at fokusere på, hvordan mennesker ser og oplever siden. Det er vigtigt for både mennesker
og indekseringrobotter at websiden er simpel og logisk bygget op, samt at den er let at
navigere rundt i. Det er ligeledes en overordnet fordel for alle, at websiden kan betjenes
uden billeder, og at alle billeder har beskrivende ALT-tags. Der er en lang række tekniske
ting der kan gøres i HTML-koden, for at gøre siden lettere forståelig for robotter, men
disse ting gøres eller udvikles allerede fra SUMOstudios side. Det anbefales derudover at
man holder sig fra alle former for manipulation, og i stedet koncentrerer sig om at gøre de
enkelte sider gode og indholdsrige.

Rangering

Stort set uanset hvilket søgeord man søger på i en søgemaskine, så er der tusindvis af
websider der matcher disse, og dermed utallige resultater at præsentere til brugeren. Ingen
bruger kigger tusindvis af resultater igennem, så det afgørende er, hvilke resultater der
præsenteres først. Dette afgøres af rangeringen. Hos Google har hver webside en såkaldt
Page Rank, som afgører - i sammenhæng med andre resultaters Page Rank - hvor højt
denne skal rangere i den enkelte søgning.

Mens resultatet af indekseringen har betydning for hvor høj Page Rank, en webside gives i
forhold til et søgeord - hvis ordet "BMW" fx bruges som overskrift på en webside, så tæller
dette højere på søgeordet, end hvis det var placeret midt i en tekst - så er dette kun af
grundlæggende betydning. Det mest afgørende for Page Rank er fremmede websider som
linker til pågældende webside. Det er af afgørende betydning hvordan de fremmede sider
linker og hvor høj Page Rank de selv har. Et optimalt tilfælde ville være hvis bmw.com på
forsiden lavede et stort link til en anden webside med linkordet "BMW". Denne nye side
ville i så fald "arve" bmw.coms Page Rank og sandsynligvis placere sig højere end selv
denne som søgeresultat på Google.

Tanken er, at hvis en webside linker til en anden webside, så er det for at fortælle sine
brugere, hvor man finder information om dette emne. Det er selvfølgelig også den normale
mening med links, men SEO-firmaer udnytter ligeledes dette til at snyde søgemaskinerne.
Typisk oprettes der en række "doorway"-sider på firmaets domæner, som indeholder en
masse skjulte søgeord som brugeren aldrig ser. På den måde opfatter søgemaskinen at
denne fremmede sider "anbefaler" den rigtige webside, selvom dette naturligvis ikke er
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tilfældet. Metoden, resultatet og sanktionerne er det samme som beskrevet tidligere under
Indeksering. Den eneste egentligt forskel er blot, at snyderiet foregår via et "stråmands-
domæne" og ikke på selve websiden.

Ovenstående informationer kan dog sagtens benyttes til at forbedre en websides rangering
på helt legal vis. For en webbutik burde det fx være muligt at få en leverandør til at linke til
én som forhandler. Der er utvivlsomt også andre websider, der omhandler ens produkter,
som kunne være interesseret i at linke til én. En god måde at finde sådanne gode
"partnere", er at bruge en søgemaskine på de søgeord, som man selv ønsker at være højt
rangeret på. De websider der kommer frem på denne søgning, er dem som via links kan
hjælpe én til den rangering.

En søgemaskine som Google lægger stor vægt på community-baserede sites såsom blogs og
fora, fordi de afspejler hvad almindelige mennesker mener og generelt har en højere
opdaterings- og dermed nyhedsfrekvens end alle andre typer websider. Fordelen ved disse
er endvidere, at enhver kan bidrage til dem. Spørger en bruger på et forum, hvor man
køber en billig BMW, kan enhver gå ind og svare med et link til den ønskede webside, som
dermed vil "arve" forummets Page Rank. Det er selvfølgelig en stor opgave at udføre, hvis
man vil være godt dækket ind på mange søgeord, men den grundlæggende tanke er
selvfølgelig også, at det er de almindelige brugere selv, der skal gøre det. Hvilket igen leder
tilbage til det vigtigste: at have en god webside, som brugerne synes om. Har man det, vil
informationen med tiden spredes automatisk af de tilfredse brugere, selvom det
selvfølgelig altid kan hjælpes på vej.

Søgeord

Det er væsentligt at forstå at en websides rangering i sig selv ikke nødvendigvis er videre
nyttig - det væsentlige er rangeringen i forhold til et søgeord. Et søgeord kan i den
henseende være et hvilket som helst ord eller en kombination, men fidusen er selvfølgelig
at rangere godt på de søgeord, som kan tiltrække kunder til ens webbutik. Det allerførste
man således bør gøre i forbindelse med at optimere en webside til søgemaskiner er, at
lægge sig fast på hvilke søgeord man vil bruge, da man kun kan optimere til meget få af
disse. Et eksempel kunne være "billige biler".

Her er det værd at tænke på, at den relevante rangering altid er relativ i forhold til
konkurrerende sider. Jo bedre et søgeord er, jo mere konkurrence er der således også om
det, og således kan det ofte være en fordel at koncentrere sig om et anderledes ordvalg,
hvor man kan rangere højere. For en webbutik vil man typisk vælge søgeord der fokuserer
på dét, man handler med. Bemærk at man sagtens kan have specifikke søgeord på hver
enkelt side under ens webside. Det er faktisk en fordel at gøre det på den måde, da man jo
normalt ønsker at folk ankommer et specifikt sted afhængig af søgeord - hvis en kunde
søger på en specifik vare du sælger, så skal de gerne ankomme på pågældende vareside og
ikke kontaktformularen eller et andet irrelevant sted. Det primære og vigtigste søgeord er
selvfølgelig dét, du vil bruge til at sende besøgende til din forside.
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Når man har lagt sig fast på sine søgeord, kan man gøre forskellige ting for at hjælpe
søgemaskinerne til at forstå, at det er disse ord, som den enkelte side handler om, og at
siden derfor skal rangere højt, når nogen søger herpå. I selve indholdet på siden er det
væsentligste at søgeordene fremgår af titlen (som ses øverst i browservinduet), at det
fremgår af overskrifterne, og at det fremgår nogle gange i løbet af teksten. Det gælder
omvendt ikke om at skrive sit søgeord så mange gange som muligt, for så opfattes det bare
som spam, hvilket tæller negativt i stedet for. Det er også en fordel at bruge søgeordet på
ALT-teksten på relevante billeder, for at rangere billederne godt på søgeordene. Bemærk at
hovedparten af disse aspekter udføres automatisk af systemet på SUMOshop.

En anden måde at bruge sine søgeord er i meta tags, som for år tilbage - før spammere
misbrugte funktionen ihjel - blev brugt til at fortælle søgemaskiner, hvilke søgeord en side
skulle fokusere på. Meta-søgeord kan stadig tilføjes, og man bør i så fald typisk bruge sit
primære søgeord og et par stykker mere adskilt af komma, men har i dag kun begrænset
effekt. Meta-beskrivelse har til gengæld bedre virkning, og vises derudover i visse
søgemaskiner under den enkelte sides overskrift som en "appetitvækker" til brugeren. Er
der ikke angivet nogen meta-beskrivelse, sammensætter søgemaskinen typisk selv en
beskrivelse, ud fra sidens indhold. Således kan det godt være bedre ikke at have en
meta-beskrivelse, end at have én generisk beskrivelse. Skriver man derimod gode
meta-beskrivelser til hver eneste side - og de bør i så fald være på cirka 200 tegn og
indeholde søgeordet et par gange - kan det dog sagtens være en afgørende fordel.

Slutteligt og vigtigst er de valgte søgeord dem, du bør sørge for bliver brugt, når andre
linker til din webside. Søgemaskiner stoler først og fremmest på links fra fremmede sider,
så hvis andre websider således med en linktekst fortæller at din webside handler om
"billige biler", så antager søgermaskinen, at dette er korrekt. Det væsentlige er altså selve
teksten, der udgører linket (og eventuelt et TITLE-tag) - altså fx "Her er et godt sted at
købe billige biler".
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14. SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for at afsende e-mails via internettet.
Hver gang du sender en e-mail, sender du den reelt til en SMTP-server, som derefter tager
sig af at kontakte den rigtige modtager.

Din internetudbyder stiller altid en SMTP-server til din rådighed, men af forskellige
grunde er det ikke sikkert du altid kan bruge denne. Oftest kræver udbyderen fx at du er
koblet på deres forbindelse, for at kunne bruge SMTP. Dermed kan du ikke sende e-mails
fra fremmede forbindelser, fx på et offentligt WiFi-netværk, eller både i din butik og
hjemmefra.

Mangler du således en ubegrænset SMTP-server til at sende e-mails igennem, er der flere
muligheder. Du kan betale dig fra det, men du kan også gøre det ganske gratis med
Googles Gmail.

Hvis du ikke allerede har en Gmail-konto, så start med at oprette én.
Start en browser og gå til www.gmail.com. Tryk "Sign up for Gmail/Tilmeld dig Gmail" i
højre hjørne og udfyld formularen som beskrevet. Det har ikke nærmere relevans hvad du
kalder din konto, du skal blot huske adressen og kodeordet.

Når du har oprettet en Gmail-konto, logger du ind på denne fra www.gmail.com. Herfra
vælger du Indstillinger/Settings øverst til højre, og trykker på Accounts/Konti-fanebladet.
Under "Send mail as/Send e-mail som" skal du nu trykke "Add another email
address/Tilføj en anden e-mail-adresse".

I det popup-vindue der kommer frem indtaster du nu det navn og den e-mail-adresse, som
du ønsker at sende fra. Altså fx "Din butik" og "info@dinbutik.dk". Herefter trykker du
"Next step/Næste trin" og "Send verification/Send bekræftelse".

Nu vil du modtage en e-mail fra Gmail på den e-mail-adresse du netop angiv. Den
indeholder en kode som du skal kopiere ind på bekræftelses-vinduet i Gmail, for at
verificere at du ejer pågældende e-mail-adresse. Nu tillader Gmail at du sender fra
adressen.

Du bør dertil overveje at vælge "Reply from the same address the message was sent to/Svar
fra samme adresse, som meddelelsen blev sendt til", hvormed du altid svarer fra den
e-mail-adresse, som andre skriver til dig på. Du kan også overveje at "Make default/Benyt
som standard" på den nye adresse, hvormed du automatisk vil sende fra denne, hvis du
ikke vælger andet.

Hvis du dertil vil afsende e-mails fra et eksternt e-mail-program, skal dette sættes op til at
bruge Gmail som SMTP. I det følgende beskrives fremgangsmåden for dette for de to mest
brugte e-mail-programmer, Thunderbird og Outlook.
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Thunderbird:
www.mozilla.com/thunderbird

Vælg "Account settings..." fra Tools-menuen, vælg "Outgoing Server (SMTP)" nederst i
menuen til venstre og tryk "Add...". Udfyld herefter formularen som følger:

Description: Gmail
Server name: smtp.gmail.com
Port: 587

Sæt kryds i "Use name and password" og skriv navnet på din Gmail-konto. Sæt herefter
kryds i TLS og afslut ved at trykke OK.

Herefter trykker du på din aktive e-mail-konto; det er normalt det øverste punkt i menuen
til venstre. Under "Outgoing server (SMTP)" nederst til højre vælger du den nyoprettede
Gmail-SMTP. Herefter trykker du OK for at afslutte, og det hele skulle virke. Første gang
du sender en e-mail med Gmail som SMTP skal du skrive kodeordet til din Gmail-konto.
Du kan herefter få styresystemet til at huske kodeordet for dig.

Hvis du benytter flere afsender-adresser fra samme mail-konto i Thunderbird - hvad du
formentligt gør, når du bruger denne løsning - kan disse sættes op under "Manage
identities..." nederst til højre under din konto. Her opretter du - helt ligesom i Gmail - de
navne og e-mail-adresser, som du ønsker at sende fra. Når du fremover skriver e-mails fra
Thunderbird, vælger du øverst hvilken adresse der skal sendes fra.

Outlook:

Klik på E-mail-konti i menuen Funktioner i Outlook. Klik derefter på "Få vist eller rediger
eksisterende e-mail-konti", og klik derefter på Næste. Marker din konto, og klik derefter på
Rediger. Skriv nu smtp.gmail.com i boksen "Server til udgående post (SMTP)" og gør
følgende under Logonoplysninger:

Skriv din fulde e-mail-adresse, herunder @gmail.com, i boksen Brugernavn.
Skriv din adgangskode til Gmail i boksen Adgangskode.
Marker afkrydsningsfeltet Husk adgangskode.

Bemærk! Du kan få Outlook til at huske adgangskoden ved at indtaste den i boksen
Adgangskode og markere afkrydsningsfeltet Husk adgangskode. Når du får Outlook til at
huske din adgangskode, behøver du ikke at indtaste adgangskoden, hver gang du åbner
kontoen, men det betyder også, at kontoen bliver sårbar over for alle brugere, der har
adgang til din computer.

Klik på "Flere indstillinger" og derefter på fanen "Server til udgående post", og marker
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afkrydsningsfeltet "Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse". Vælg nu "Log
på ved hjælp af", og skriv din Gmail-e-mail-adresse i feltet "Brugernavn" og tilhørende
kodeord i feltet "Adgangskode".

Tryk på fanen Avanceret, og marker afkrydsningsfelterne "Denne server kræver en
krypteret forbindelse (SSL)" under "Server til udgående post (SMTP)". Ret portnummeret
for "Server til udgående post (SMTP)" til 465. Tryk til sidst på OK.

Klik på "Test kontoindstillinger" for at kontrollere, at kontoen fungerer. Hvis nogle af
oplysningerne, for eksempel adgangskoden, mangler eller er forkerte, bliver du bedt om at
indtaste eller ændre oplysningerne. Sørg for, at computeren har forbindelse til internettet.
Klik på Næste, og klik derefter på Udført. Hermed er opsætningen afsluttet.
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15. Ordliste

Admind
Et POS-system udviklet og drevet af Admind. Mange butikker hos SUMOshop bruger
Admind som lager- og kassesystem. Mere info: www.admind.dk

Backend
En websides "bagende". Administrationsdelen hvor websidens administrator vedligeholder
siden.

Browser
Et computerprogram til at se en internetside med. De mest udbredte browsere er
Microsofts Internet Explorer, Mozillas Firefox, Googles Chrome og Apples Safari.

DdD Retail
Et POS-system udviklet og drevet af Detail Data Danmark. Mange butikker hos
SUMOshop bruger DdD som lager- og kassesystem. Tidligere Satellite. Mere info:
www.detaildata.dk

EasyPOS
Et POS-system udviklet og drevet af Microcom. Mange butikker hos SUMOshop bruger
EasyPOS som lager- og kassesystem. Mere info: www.microcom.dk

Frontend
En websides "forende". Den del af en webside som den normale besøgende og bruger ser.

Indløsningsaftale
Samarbejdet mellem Nets og en butik, der tillader betaling med Dankort og andre
betalingskort.

Nets/Teller
Firmaet der udvikler og driver det grundlæggende for betalingsløsninger i Danmark,
herunder Dankortet. Tidligere PBS. Mere info: www.nets.eu

Pil
Professionelle Internet Løsninger. Webhostfirma der også driver QuickPay. Mere info:
www.pil.dk

POS
Point of sale. Et softwarebaseret kassesystem, typisk også indeholdende et lagersystem.

QuickPay
Betalingsgateway fra Pil, som via Nets tillader betaling med Dankort og andre
betalingskort. SUMOshop bruger som standard QuickPay som betalingsgateway. Mere
info: www.quickpay.dk
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Solido Hosting
Webhostfirma der hoster SUMOshop. Mere info: www.solidohosting.dk

URL
Uniform Resource Locator. En internetadresse til en webside, et billede eller en anden
resource. URL-adressen står normalt øverst i browseren og er af typen:
http://www.sumostudio.dk/
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