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Wat doet de app precies? 

Omdat hreflang tags van grote meerwaarde zijn voor de ranking van uw meertalige webshop zijn deze 

hreflangs een van de belangrijkste SEO aspecten voor shops die content in meerdere talen aanbieden. 

Het implementeren van deze hreflang tags in de broncode van de webshop is echter een lastige 

opgave, en vaak zelfs onmogelijk. 

Met de SEOmap Hreflang app wordt geheel automatisch een specifieke sitemap voor uw webshop 

gegenereerd waarin alle relevante hreflang urls voor uw specifieke webshopdomeinnaam zijn 

opgenomen. Periodiek wordt de lijst met urls uiteraard ook bijgewerkt zodat uw sitemap altijd up to 

date is. 

Deze sitemap wordt vervolgens door zoekmachines gebruikt om url’s van bijvoorbeeld dezelfde 

producten -maar dan in een andere taal- aan elkaar te kunnen koppelen. Een handige oplossing en 

zonder moeite ingericht.  



4 
 

1. Installatie & DyApps account 

Wanneer u via de App Store van uw webshop de SEOmap Hreflangs app installeert wordt u 

automatisch doorgestuurd naar het installatiescherm van DyApps. 

 

Om uw app te beheren heeft u een account nodig waarmee u in kunt kunnen loggen in het DyApps 

Control Panel. Het DyApps Control Panel is uw eigen beheeromgeving voor alle DyApps apps die u 

installeert. Een soort backoffice, maar dan voor uw DyApps. U kunt dus meerdere apps installeren en 

beheren vanuit hetzelfde account, en voor meerdere van uw shops. 

Installeert u voor het eerst een app van DyApps? 

Dan maakt u tijdens het installatieproces uw account aan. U kunt naar wens een e-mailadres en 

wachtwoord invoeren. Hier logt u later mee in. 

Heeft u eerder een app van DyApps geïnstalleerd? 

Voer dan tijdens de installatie uw inloggegevens in. De app verifieert uw inloggegevens en koppelt uw 

account en shop ook aan deze app. Zo kunt u eenvoudig alle apps vanuit hetzelfde account beheren. 
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2. DyApps Control Panel & shop overzicht 

Via https://my.dyapps.io kunt u met uw DyApps account inloggen in het DyApps Control Panel. Vanuit 

hier beheert u al uw geïnstalleerde apps voor uw webshop. 

Logt u voor het eerst in? 

Wanneer u voor het eerst inlogt komt u terecht op een overzichtspagina van webshops die aan uw 

DyApps account zijn gekoppeld. Via de knop Beheer apps kunt u uw DyApps voor de gewenste 

webshop beheren. U komt terecht op het Dashboard van de geselecteerde shop 

 

  

https://my.dyapps.io/
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3. Dashboard 

Het dashboard is de centrale plek waar u terecht komt nadat u bent ingelogd met uw DyApps account. 

Hier vindt u een overzicht van alle geïnstalleerde apps voor uw shop en kunt u uw apps beheren. 

 

 

 

3.1 Uw apps 

Aan de linkerkant vindt u de navigatiebalk waarmee u apps kunt 

openen en beheren. Wanneer u de app in het menu openklapt 

vindt u alle beschikbare opties voor uw app. Uiteraard vindt u 

hier ook een link terug naar deze handleiding. 
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3.2 Uw account en webshops 

 

Bovenin vindt u de informatie- en navigatiebalk die betrekking heeft op uw account en uw webshop. 

Links ziet u voor welke webshop u momenteel bent ingelogd en kunt u eenvoudig switchen naar 

andere shops gekoppeld aan uw account. Via het account-icoon rechts bovenin kunt u uitloggen en de 

webshop overzichtspagina openen zoals omschreven op pagina 4. Via de Mijn shops pagina kunt u een 

volledig overzicht van alle shops weergeven die aan uw account zijn gekoppeld. 
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4. Hoe werken deze sitemaps? 

Om een goed beeld van alle verschillende urls van uw shop te krijgen zullen zoekmachines periodiek 

de inhoud van de webshop crawlen en daarbij onder meer belangrijke html-tags uitlezen die in de 

broncode van de webshop zijn verwerkt. Zoekmachines gebruiken deze code snippets en tekstinhoud 

om voor een groot deel de ranking van uw pagina’s in de resultaten te bepalen. 

Helaas is het niet altijd mogelijk om specifieke of belangrijke SEO snippets in de broncode te 

verwerken. De hreflang tags zijn daar een goed voorbeeld van. Daarom gebruiken zoekmachines zoals 

Google ook een andere tool waar u wellicht al eens van hebt gehoord: de sitemap. 

Een sitemap is een .xml-bestand die een lijst van alle beschikbare urls binnen de webshop bevat. Deze 

lijst maakt het voor zoekmachines overzichtelijker welke pagina’s allemaal geïndexeerd moeten 

worden, zodat zij niet per ongeluk een pagina overslaan. 

Het idee van de sitemap zelf is bijna zo oud als het internet. Maar wat u misschien nog niet wist is dat 

sitemaps ook een perfecte oplossing zijn om alle hrefleng urls in te verwerken. 

 

Heeft u al één of meerdere sitemaps? Dat is geen probleem. U kunt de extra sitemaps van de deze app 

gewoon toevoegen via Search Console of robots.txt zoals verderop beschreven. 
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5. Opvragen van sitemap urls 

Wanneer u bent ingelogd in DyApps vindt u een overzicht van de gegenereerde sitemaps onder het 

menu-item Mijn sitemaps. Voor uw overzicht zijn de sitemap opgedeeld per type, zodat u nog meer 

controle heeft over publicatie en beheer. 

Heeft u de app zojuist geïnstalleerd maar zijn er nog geen sitemaps zichtbaar? Wacht een paar minuten 

en probeer het later nog een keer, het kan even duren voordat alle url’s van uw shop verwerkt zijn. 

Nadat de verschillende sitemap urls zichtbaar zijn kunt u deze eenvoudig publiceren zoals verderop 

beschreven. 

 

Sitemaps worden uiteraard periodiek bijgewerkt en voorzien van nieuwste data. Houd er rekening mee 

dat het tot 24 uur kan duren voordat uw laatste wijzigingen zichtbaar worden in de sitemaps.  
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6. Publiceren van sitemaps 

Om zoekmachines op de hoogte te brengen van uw hreflang tags dienen de sitemaps op twee 

manieren gepubliceerd te worden. 

Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat zoekmachines hun resultaten en indexering 

bijwerken. Voor vragen over dit proces kunt u uiteraard contact opnemen met uw marketingbureau. 

 

6.1 Sitemaps aanmelden bij Google 

De app meldt uw sitemaps automatisch aan bij Google zonder dat u hier iets voor hoeft te doen. Op 

deze manier is Google sneller op de hoogte van uw nieuwe sitemaps en zullen de pagina’s sneller 

gecrawled worden. 

 

6.2 Sitemap urls aan robots.txt toevoegen 

 

Het bestand robots.txt van uw shop wordt door zoekmachines gebruikt om specifieke crawling-

informatie (zoals de locatie van verschillende sitemaps) op te vragen. In uw Lightspeed eCom shop kan 

het robots.txt bestand teruggevonden worden onder Backoffice > Instellingen > Web Extra's. 

Onderaan kunt u simpelweg de regels toevoegen voor de sitemaps die u wil activeren. Deze extra 

tekstregels zouden er ongeveer zo uit zien; de url verandert u uiteraard met uw eigen sitemap url. 

 

Sitemap: https://assets.dyapps.io/seomap/e54hc5gr4u/products.xml 

Sitemap: https://assets.dyapps.io/seomap/e54hc5gr4u/categories.xml 

Sitemap: https://assets.dyapps.io/seomap/e54hc5gr4u/textpages.xml 

 

Vergeet tot slot niet om de status op actief te zetten en de wijzigingen op te slaan. 


