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Informatie
Met de Conversion Popups app voor uw SEOshop webwinkel kunt u uw bezoekers een popup/overlay
naar keuze tonen. Bijvoorbeeld voor het inschrijven voor de nieuwsbrief (eventueel inclusief
persoonlijke kortingscode), of voor laten weten dat u een SALE-actie heeft op een bepaald deel van
het assortiment. Uw conversie verhogen en klantenbinding versterken was nog nooit zo makkelijk!

Ondersteuning
Als

u

vragen

heeft

kunt

u

altijd

contact

opnemen

met

onze

supportafdeling

via

support@dyvelopment.nl. Wanneer u specifieke (maatwerk)wensen heeft voor aanpassingen van de
app, of uw SEOshop webwinkel in het algemeen, neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken
wat we voor u kunnen betekenen!

Voor meer (algemene) informatie
W:

http://www.dyvelopment.nl

E:

info@dyvelopment.nl
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1. Installatie
Het installeren van de app is vrij eenvoudig en doet u via de SEOshop App Store vanuit de backoffice.
Wanneer u nog niet eerder een app van Dyvelopment heeft geïnstalleerd maakt u tijdens het
installatieproces een DyApps-account aan. Heeft u reeds een account omdat u een app in een van uw
andere webshops heeft geïnstalleerd? Voer dan uw inloggegevens in; deze app wordt dan ook aan uw
account gekoppeld!
Wanneer u voor uw huidige shop al eens een app van ons geïnstalleerd heeft hoeft u geen
accountgegevens meer in te voeren. De app wordt dan automatisch aan uw account gekoppeld.

Figuur 1: installatiescherm
Na de installatie komt u terecht in het Apps Control Panel waar u uw apps en instellingen kunt beheren.
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2. Apps Control Panel
Het Apps Control Panel is de plek waar u uw apps van Dyvelopment kunt beheren. Vaak kunt u hier
instellingen vinden en statistieken van de apps bekijken. U kunt inloggen op het Apps Control Panel via
http://apps.dyvelopment.nl/.

Figuur 2: Apps Control Panel loginscherm
U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord van uw DyApps account. Dit heeft u
tijdens de installatie aangemaakt, en deze gegevens zijn ook naar u verzonden per e-mail.
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2.1 Dashboard

Figuur 3: Het Apps Control Panel
Het dashboard is de centrale plek waar u terecht komt wanneer u bent ingelogd in het Apps Control
Panel. Hier vindt u een overzicht van de door u geïnstalleerde Dyvelopment Apps. Aan de rechterkant
vindt u een klein nieuwsoverzicht, met updates die betrekking hebben op onze apps. Aan de linkerkant
vindt u het menu waarmee u kunt navigeren.

Figuur 4: Het menu waarmee u uw apps kunt beheren
Rechtsboven kunt u schakelen tussen meerdere webshops die aan uw DyApps-account zijn gekoppeld.
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Figuur 5: schakelen tussen (eventuele) meerdere webshops van hetzelfde account
Ook kunt u rechts hiervan uitloggen.

Figuur 6: Uitloggen
Deze menu’s spreken vrijwel voor zich.
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3. De app beheren
Wanneer u in het menu aan de linkerkant op “Conversion Popups” klikt krijgt u een submenu met een
aantal mogelijkheden. Hieronder worden deze subitems behandeld.

3.1 Overzicht (overview)
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle mensen die zich via de popup hebben ingeschreven voor
uw nieuwsbrief. Als u een popup toont waar een persoonlijke kortingscode wordt gegenereerd staat
deze ook in het overzicht.

Figuur 7: Overzicht van gegeneerde nieuwsbriefaanmeldingen.
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3.2 Uw popup instellen (edit)
Op deze pagina kunt u uw popup helemaal naar wens instellen. Links vindt u de globale instellingen,
en kunt u de tekst per taal invoeren. Rechtsboven heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit een
achtergrondafbeelding, en daaronder ziet u een live voorbeeld van hoe uw popup eruit komt te zien.

Figuur 8: Uw popup bewerken
Hieronder leggen we de belangrijkste instellingen uit

Type / style
U heeft op dit moment de mogelijkheid om te kiezen uit 4 verschillende soorten popups:


Inschrijving nieuwsbrief inclusief persoonlijke kortingscode



Inschrijving nieuwsbrief (zonder kortingscode)



Een popup met een globale kortingscode (voor iedereen hetzelfde)



Een informatieve popup, om bezoekers bijvoorbeeld te wijzen op een speciale sale-actie

Newsletter subscription (+ coupon code)
Deze style geeft u een popup met een
invoerveld voor een e-mailadres. Nadat de
bezoeker zich ingeschreven heeft ontvangt
hij

een

persoonlijk

gegenereerde

kortingscode..
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Wanneer u voor het type met kortingscode
heeft gekozen ontvangt de bezoeker na het
inschrijven een persoonlijke kortingscode.

Only a (global) coupon code
Deze style zorgt ervoor dat uw bezoeker direct een kortingscode te zien krijgt wanneer hij uw webshop
voor het eerst opent. Deze code dient u eerst zelf aan te maken in SEOshop.

Text popup
Deze style geeft u een bredere mogelijkheid om de app in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het
vertellen tegen de bezoeker dat er nu een grote uitverkoop is op een bepaald assortiment! U kunt
ervoor kiezen om de knop weer te geven, en om een link aan de knop mee te geven.
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Achtergrondafbeeldingen
Onder het paneel “Background image” kunt u zelf een achtergrondafbeelding kiezen. We hebben 4
standaard afbeeldingen, maar u kunt er ook voor kiezen om zelf een afbeelding te gebruiken door er
een te uploaden, of door een externe URL in te vullen.

Figuur 9: Aanpassen van de achtergrondafbeelding
Use my uploaded image
U kunt er voor kiezen om zelf een afbeelding als achtergrond te uploaden via het veld ernaast. Een
afbeelding moet 600 pixels breed, en 300 pixels hoog zijn. Wanneer uw afbeelding niet aan die
formaten voldoet passen wij deze automatisch aan naar dit formaat. Een geüploade afbeelding moet
een .jpg bestand zijn, en mag maximaal 48kb groot zijn. Dit heeft te maken met technische limitaties
van SEOshop. Wanneer u niet genoeg heeft aan 48kb raden we aan gebruik te maken van een externe
URL. Zie hieronder.
External URL
U kunt er voor kiezen om een afbeelding te gebruiken die ergens online staat. Dit kan handig zijn
wanneer bijvoorbeeld het limiet van 48kb voor een geüploade afbeelding te laag is. U kunt bijvoorbeeld
een afbeelding uploaden naar uw eigen server, of gebruikmaken van een “image hoster”. Op
bijvoorbeeld http://imgur.com kunt u eenvoudig uw afbeelding uploaden en die URL gebruiken voor
uw achtergrond. Een externe URL mag zowel een .gif, .jpg, .jpeg, of .png zijn, en heeft geen limiet op de
bestandsgrootte. Wel adviseren we om ook hier weer een afbeelding te gebruiken die 600 pixels breed
is en 300 pixels hoog. De app past dit formaat automatisch toe. Een voorbeeld URL zou kunnen zijn
http://www.uwshop.com/popup_achtergrond.jpg.
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Opslaan en updaten
Wanneer u uw popup naar wens heeft aangepast klikt u op de groene
“Save & Update” knop rechtsboven. Uw popup wordt dan opgeslagen en
geïmporteerd in SEOshop. Let op: het duurt een paar minuten voordat
de wijzigingen zichtbaar zijn in uw webshop.

Ik wil mijn popup nog een keer zien om te kunnen testen/experimenteren
Wanneer uw bezoeker een popup weg klikt, of zich heeft aangemeld, wordt er een cookie opgeslagen
die zorgt dat hij de popup niet nog een keer te zien krijgt. Hetzelfde geldt voor u: wanneer u de popup
een keer heeft uitgeprobeerd krijgt u deze niet meer te zien.
Om de popup weer te tonen dient u uw cookies (gerelateerd aan uw webshop) te verwijderen. Voor
de meer ervaren gebruikers: het gaat om de cookies die beginnen met “dy_popup”. Wanneer deze
cookies zijn verwijderd wordt de popup weer aan u getoond.
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3.3 Instellingen (settings)
Op deze pagina kunt u instellingen van de app beheren. In dit geval kunt u de regels voor de
kortingscode bewerken (hoeveel korting, het minimale orderbedrag etc.), de talen uit uw webshop
synchroniseren naar de app, en jQuery inladen.

Figuur 10: app instellingen

Kortingscode regels
U kunt hier net als in de SEOshop backoffice regels instellen voor
de kortingscodes die gegenereerd worden. Deze instelling heeft
alleen betrekking op de popup “newsletter subscription + coupon
code”. Deze instellingen werken exact hetzelfde als in de SEOshop
backoffice wanneer u handmatig een kortingscode aanmaakt.
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Synchroniseren van talen
Wanneer u een taal heeft toegevoegd in uw SEOshop moet u
de app vertellen dat u dit heeft gedaan voordat deze taal
beschikbaar is in de app. Hiervoor kunt u op de knop klikken
“Sync languages from shop”. U ziet hier tevens een overzicht
van de talen die al gesynchroniseerd zijn met de app.

jQuery inladen
Deze optie is alleen voor geavanceerde gebruikers. Wanneer
het thema van uw webshop niet beschikt over jQuery kunt u
deze optie inschakelen. De app is namelijk afhankelijk van
jQuery.
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