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Voordat u begint! 
Proxima is een geweldig thema voor elk type webshop en kunt u bijna eindeloos naar eigen wens 

inrichten. De demoshops en presets zijn er voor uw inspiratie en om snel aan de slag te kunnen gaan, 

en zijn zeker niet specifiek voor alleen die branche. 

Voordat u begint is het belangrijk dat u de volgende drie punten eerst aandachtig doorleest. 

 

Voor hulp en ondersteuning bezoekt u ons supportcenter op https://support.dyvelopment.com/. 

 

 

Wilt u graag meer persoonlijke ondersteuning en/of advies bij het inrichten van uw webshop? Of bent 

u op zoek naar specifieke (maatwerk)aanpassingen aan uw thema? Dan zijn we u graag van dienst 

met een van onze designpakketten. Benieuwd geworden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 

via ons supportcenter om de mogelijkheden en kosten te bespreken. 

  

https://support.dyvelopment.com/
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1. THEME ADDONS APP 
Haal het maximale uit uw nieuwe thema en installeer ook onze gratis DyApps Theme Addons app. 

Deze app is speciaal ontwikkeld voor een naadloze integratie met thema’s van Dyvelopment en heeft 

u binnen twee minuten eenvoudig geïnstalleerd. Behalve het installeren hoeft u weinig te doen. 

Functies zoals de color swatches en Back In Stock notificaties, kunt u via de app instellen. 

 

Met de Theme Addons app heeft u naast uw thema onder meer de volgende extra functies: 

• Gratis Back in Stock notificaties voor uw klanten, wanneer een artikel niet op voorraad is. 

• Verwijder de copyright-vermelding uit de footer. 

• Ondersteuning voor de nieuwe verplichte Google Analytics 4 (GA4). 

• Activeer een leeftijdsverificatie-popup. 

• Uitgebreide b2b-functies, zoals een btw-switcher en bulk-varianten. 

• Tijdelijke timer deals per product, en levertijd timer zoals Bestel binnen XX en uw bestelling 

wordt vandaag nog verzonden. 

• Een geavanceerde variantweergave, met color swatches of materiaalfoto’s, variantblokjes, 

en waar doorgestreepte (niet-voorradige) varianten meteen zichtbaar zijn. 

• Productfilters met color swatches of materiaalfoto’s. 

• Dynamische prijsverandering: wanneer extra productvelden een meerprijs hebben verandert 

de weergeven productprijs automatisch mee. 

• Verschillende producten groeperen alsof het varianten zijn. Ideaal voor losse producten met 

verschillende kleuren. 

• Speciaal ontworpen checkout voor maximale conversie. 

• Verkoop samengestelde productsets of Shop the Look items via bundels als product. 

• Toon automatische gerelateerde producten op productpagina’s. 

• Toon zelf-instelbare upsell-producten op de winkelwagenpagina. Handig voor het aanbieden 

van accessoires of cadeauverpakkingen. Ook op de homepage kunt u producten uit een 

zelfgekozen categorie tonen. 

• Toon eigen bannerafbeeldingen op categoriepagina’s onder de eerste rij van producten. 

• Toon zelfgekozen producten in je blogartikelen. Ideaal voor SEO en copywriting! 

Hoewel de Theme Addons app uiteraard geen vereiste is om Proxima te gebruiken, installeert u de 

app als het kan meteen nadat u het thema geïnstalleerd heeft. U kunt hier klikken om de app-

informatiepagina te openen, of u zoekt via Backoffice > Apps naar Theme Addons. 

 

Tip: Vergeet niet om de thema-instelling onder Algemeen/Geavanceerd > DYAPPS – THEME 

ADDDONS in te schakelen nadat u de app geïnstalleerd heeft. 

https://services.webshopapp.com/auth/login?redirect=store%2Fapps%2F1589
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2. EXTRA TEMPLATE DATA INSCHAKELEN 

 

Sommige functies van dit thema gebruiken de extra template data velden op de productpagina in de 

backoffice (Data 01, Data 02 en Data 03). Standaard zijn deze datavelden onzichtbaar. U kunt deze 

velden zichtbaar maken via Instellingen > Workflow > Extra template data. U kunt dan onder meer 

eigen tekstlabels invoeren, bundels-als-product aanmaken, producten groeperen als varianten, of 

timers instellen. 

Functies die u in Data 01 instelt zijn opgebouwd als functienaam: Waarde. Het is mogelijk om 

meerdere functies tegelijk te gebruiken door de functies met een staande streep | (pipe) te splitsen. 

Bijvoorbeeld:  label: My label | group_by:sku | bundle: 299.95 . 
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3. VERTALINGEN 
U kunt alle thema-instellingen vertalen via de vertaalmodule van Lightspeed. Deze module vindt u in 

de eCom backoffice onder Inhoud > Vertalingen. Lukt het vertalen niet? Maak de vertaling dan 

opnieuw aan en controleer dat uw vertaalsleutel één op één overeenkomt met de tekst die u wil 

vertalen en geen onnodige spatie aan het begin of eind bevat. Voor meer ondersteuning en vragen 

kunt u terecht in de Lightspeed helpdocumentatie. 

 

Thema-specifieke teksten 

Sommige teksten zijn direct in het thema ingebouwd en (nog) niet door Lightspeed vertaald. Voor de 

onderstaande vertaalsleutels kunt u uw eigen aangepaste vertaling toevoegen.  

Staffelkortingen: 

• $1 Piece    (vertaalt naar $1 Stuk) 

• $1 Pieces    (vertaalt naar $1 Stuks) 

• No discount    (vertaalt naar Geen korting) 

 

Winkels: 

• Our store    (vertaalt naar Onze winkels) 

• Stores     (vertaalt naar Winkels) 

Tip: heeft u één winkel? Dan kunt u deze vertaalsleutels ook vertalen naar bijvoorbeeld “Onze winkel” 

of “Winkel” (enkelvoud). 

 

$1 is een variabele en wordt door Lightspeed vervangen met het daadwerkelijke aantal. Wilt u een 

andere tekst vertalen of zoekt u een andere vertaalsleutel? Dan komt deze niet uit het thema en kunt 

u bij vragen contact opnemen met Lightspeed support. 

  

https://ecom-support.lightspeedhq.com/hc/nl/articles/220320188-Systeemzinnen-en-woorden-vertalen
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Afmetingen 
Informatie over formaten van banners op de homepage vindt u terug in de hoofdstukken van de 

betreffende homepage-modules. 

Houd er rekening mee dat afbeeldingen in banners (zoals in sliders, highlights en video’s) als 

achtergrond-opvulling worden ingevoegd. 

Vanwege de responsive weergave worden afhankelijk van de schermgrootte, randen van de 

afbeeldingen of video verborgen omdat daar geen ruimte voor is. Het beeld dient als decoratie, we 

raden niet aan om zelf tekst in de afbeelding te verwerken. 

 

Merken 

Het thema gebruikt voor de merkafbeeldingen een formaat van 280x180 pixels. Om te voorkomen 

dat merkafbeeldingen opgepropt worden adviseren we om in dit formaat wat witruimte aan de 

randen over te laten. 

 

Categorieafbeeldingen 

We adviseren een grootte van 600x600 pixels. U kunt ook een ander formaat gebruiken zolang het 

maar een vierkant is. 

 

Productafbeeldingen 

Het thema kan overweg met alle formaten productafbeeldingen, maar voor het mooiste resultaat 

adviseren wij het formaat 1040 x 1200 pixels indien u kiest voor een “portrait” ratio. Wanneer u kiest 

voor een “square” ratio adviseren we een formaat van 1200 x 200 pixels. 

 

Logo 

U kunt zelf uw afmeting bepalen, het thema zorgt er automatisch voor dat deze mooi wordt 

weergegeven. We adviseren echter uw logo niet hoger dan 70 pixels te maken of breder dan 400 

pixels. 
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Speciale functies 
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TEKSTLABELS 

 

Om een tekstlabel over de productblokken te tonen gebruikt u in het Data 01-veld de optie label: 

gevolgd door uw tekst. Tip: houd uw tekst zo kort mogelijk. Bijvoorbeeld:  label: Mega Deal . 

Standaard hebben tekstlabels dezelfde kleur als de ingestelde Highlight-kleur van het thema. U kunt 

desgewenst ook uw eigen kleurcode (in HEX-formaat, zoals #0356FC) invoeren Dat doet u via de 

optie label_color: gevolgd door de volledige hex-kleurcode, inclusief hekje. Bijvoorbeeld: 

 label_color: #0356FC . Via de ingebouwde kleurenkiezer van Google kunt u eenvoudig een 

kleurcode genereren. 

 

https://www.google.com/search?q=color+picker
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SHOP THE LOOK – BUNDEL ALS PRODUCT 

 

Met Proxima kunt u samengestelde productsets verkopen als één product. Deze functie wordt ook 

gebruikt om Shop the Look producten aan te maken en werkt op basis van de ingebouwde 

productbundel-functie van Lightspeed. 

Heeft u geen productbundels actief in uw Lightspeed abonnement? Dan kunt u ook kiezen om uw 

handmatig gekozen gerelateerde producten te gebruiken voor deze functie. 

 

OPTIE 1: VIA PRODUCTBUNDELS (AANBEVOLEN, STANDAARD) 
Stap 1 

Maak een product aan in de backoffice met een prijs van 0 euro en vul deze zoals u normaal zou 

doen met afbeeldingen en tekst. Het is belangrijk dat het product 0 euro kost zodat de bezoeker 

straks geen dubbele kosten heeft. Dit wordt het hoofdproduct. Aan dit product voegt u straks een 

productbundel toe.  
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Stap 2 

Maak een productbundel aan via Backoffice > Producten > Productbundels. 

 

Voer een willekeurige titel voor uw eigen referentie en geef een korting van 0% zodat de productprijs 

straks afhankelijk is van de producten in de bundel. 

Vervolgens vinkt u het toestaan van kortingen aan en voegt u de individuele producten toe die u wil 

verkopen in het hoofdproduct. 

Stap 3 

Voeg nu aan deze bundel het hoofdproduct toe dat in stap 1 is aangemaakt. 

Stap 4 

Het thema moet nu nog weten dat het hoofdproduct een bundel als product is. Open daarom het 

hoofdproduct en voeg in het veld Data 01 de functie bundle: toe, gevolgd door de totaalprijs van de 

bundel. Scheid de decimalen van de totaalprijs met een punt. De totaalprijs die u invoert is 

uitsluitend voor visuele weergave op de categoriepagina. Omdat de dummyprijs 0 euro is, zou het 

product anders met 0 euro op de categoriepagina worden getoond. 

Bijvoorbeeld:  bundle: 399.00  voor een bundel van €399,00. 
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OPTIE 2: VIA GERELATEERDE PRODUCTEN 
Stap 1 

Via Backoffice > Design > Thema aanpassen > Pagina’s/Productpagina > Settings verandert u de 

instelling Bundles as a product (shop the look) type naar Gerelateerde producten. 

Stap 2 

Maak een product aan in de backoffice met een prijs van alle (sub)artikelen samen en vul het product 

zoals u normaal zou doen met afbeeldingen en tekst. 

Stap 3 

Scroll naar beneden en voeg uw gerelateerde producten toe: 

  

Stap 4 

Het thema moet nu nog weten dat het hoofdproduct een bundel als product is. Scroll daarom naar 

het kopje Extra Template Data en voeg in het veld Data 01 de functie bundle: toe, gevolgd door de 

totaalprijs van de bundel. Scheid de decimalen van de totaalprijs met een punt. De totaalprijs die u 

invoert is uitsluitend voor visuele weergave op de categoriepagina. Anders zou op categoriepagina’s 

alleen de prijs van het basisproduct worden getoond. 

Bijvoorbeeld:  bundle: 399.00  voor een bundel van €399,00. 
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MAATTABEL 
Stap 1 

Maak een tekstpagina aan onder Backoffice > Inhoud > Tekstpagina’s. U kunt deze pagina noemen 

zoals u wilt. Het belangrijke is dat bij de URL altijd sizechart is ingevoerd. De maattabel wordt 

namelijk opgehaald aan de hand van deze URL. 

 

In de tekstpagina kunt u zelf via de tekst-editor een tabel invoegen, maar wanneer u wenst kunt u 

ook iets anders invullen in de tekstpagina zolang de URL maar “sizechart” is. U kunt deze functie dus 

ook gebruiken voor iets anders dan een maattabel. 

Een voorbeeld HTML-code voor de maattabel vindt u hieronder. Deze kunt u in de tekst-editor 

plaatsen via de  code-knop bovenin de balk. 

Stap 2 

Schakel vervolgens de thema-instelling Show size 

chart button via Pagina’s/Productpagina > 

PRODUCT FEATURES. 

Wanneer u deze instelling inschakelt wordt er een 

knop op de productpagina getoond waarmee de 

maattabelpagina in een popup kan worden 

geopend. U kunt er ook voor kiezen om de maattabelknop per zelfgekozen product te tonen. In dat 

geval dient u het productveld Data 02 te vullen met het woord sizechart om de knop bij dat product 

te tonen. 
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Voorbeeld HTML-code maattabel 

<h2>How do I measure the right size?</h2> 

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae nulla 

ut mi cursus mattis et sit amet enim. Cras metus felis, congue at quam ultrices, 

eleifend viverra justo. In finibus tincidunt sem, sed imperdiet ipsum lacinia 

pellentesque. Fusce sagittis dignissim erat, mattis eleifend massa gravida 

in.</p> 

<table class="sizechart-table" style="width: 100%;"> 

    <tbody> 

    <tr> 

        <td><strong>International</strong></td> 

        <td><strong>Confection size</strong></td> 

        <td><strong>Breast size (cm)</strong></td> 

        <td><strong>Taille (cm)</strong></td> 

        <td><strong>Waist (cm)</strong></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>XXS</td> 

        <td>32</td> 

        <td>74 - 77</td> 

        <td>61 - 63</td> 

        <td>83 - 86</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>XXS</td> 

        <td>32</td> 

        <td>74 - 77</td> 

        <td>61 - 63</td> 

        <td>83 - 86</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>XXS</td> 

        <td>32</td> 

        <td>74 - 77</td> 

        <td>61 - 63</td> 

        <td>83 - 86</td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>XXS</td> 

        <td>32</td> 

        <td>74 - 77</td> 

        <td>61 - 63</td> 

        <td>83 - 86</td> 

    </tr> 

    </tbody> 

</table> 
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LOSSE PRODUCTEN GROEPEREN ALS VARIANTEN 

 

U kunt uw losse producten (bijvoorbeeld kleuren of uitvoeringen) groeperen alsof het varianten van 

elkaar zijn. Om te bepalen welke producten “bij elkaar horen” voert u per product een groepeercode 

in die voor alle bij elkaar horende producten hetzelfde is. Alle producten met diezelfde code worden 

vervolgens getoond alsof ze bij elkaar horen. 

De groepeercode kunt u in het veld Artikelcode, EAN/Barcode, of SKU invoeren. U bepaalt zelf welk 

veld u gebruikt. Het is niet mogelijk om een ander veld te gebruiken. Wilt u toch een ander veld 

gebruiken? Neem dan contact op voor een op maat ontwikkelde oplossing. 

 

Stap 1 

Bepaal een unieke groepscode die u voor alle bij elkaar horende producten kunt gebruiken. Gebruik 

idealiter alleen letters en cijfers, maar absoluut geen spaties. We adviseren een code die is 

opgebouwd uit een beschrijving van het artikel. Bijvoorbeeld: HMSHIRTROMEO2022FALL. 

 

Stap 2 

Stel uw groepscode in bij alle producten die bij elkaar horen. Indien uw producten meerdere 

varianten hebben, voert u de groepscode ook bij alle varianten in. 

In het onderstaande voorbeeld gebruiken wij het veld artikelcode. Veel shops zullen waarschijnlijk 

echter het veld EAN/Barcode of SKU gebruiken. 
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Stap 3 

Nu de bij elkaar horende producten zijn voorzien van dezelfde code dient u de functie per product te 

activeren. Dit doet u in Data 01 via de functie group_by: gevolgd door de naam van het veld dat u 

gebruikt. U kunt de volgende waardes invoeren: sku, code, of ean. Om de artikelcode gebruiken, 

gebruikt u de waarde code. Voorbeeld:  group_by: code .  

Wilt u boven de gegroepeerde items ook een titel tonen? Gebruik dan ook de functie group_by_title: 

in Data 01. Voorbeeld:  group_by: code | group_by_title: Kies uw kleur . 

Wanneer u uw product opslaat kan het tot maximaal 30 minuten duren voordat het product aan de 

groepering wordt toegevoegd. Vaak duurt het niet meer dan een paar minuten. 

 

Let op: wanneer uw groepeercode niet uniek genoeg is, worden mogelijk producten in de groepering 

opgenomen die daar niet in horen. Mist u een product in uw groepering? Of is het resultaat anders 

dan verwacht? Dan kunt u in uw backoffice via de zoekfunctie simpelweg zoeken naar de ingestelde 

groepscode van dat betreffende product. Zo ziet u meteen een overzicht van producten die op basis 

van die groepeercode gegroepeerd worden en kunt u deze indien nodig corrigeren. 
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PRODUCTEN IN BLOGARTIKELEN 

 

Het tonen van producten in uw blogartikelen werkt op basis van aangemaakte producttags. Simpel 

gezegd: in uw blog stelt u in van welke specifieke producttag, producten getoond moeten worden. 

 

Stap 1 

Open/bewerk de producten die u in uw blogartikel wil tonen en koppel deze aan een specifieke tag. 

Deze tag moet beginnen met het voorvoegsel blog_. Stel dat u een artikel over OLED tv’s schrijft, dan 

voegt u bijvoorbeeld de tag blog_oled_tvs_2022 toe aan uw producten. 

 

Tags met het voorvoegsel blog_ worden niet getoond op de productpagina en zijn dus alleen voor 

intern gebruik. 

 

Stap 2 

Om de producten op een plek naar keuze in uw artikel te tonen, voert u simpelweg de widget tag in 

op een plek naar keuze. De widget tag ziet er als volgt uit: [products=blog_jouw_product_tag]. In 

ons voorbeeld is de tag blog_oled_tvs_2022. Voorbeeld: 
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Belangrijk! De widget tag is tekst zonder opmaak, in een eigen alinea. Voor een nieuwe alinearegel 

drukt u simpelweg op ENTER en niet op SHIFT+ENTER.  Wanneer uw alinea of widget tag is voorzien 

van speciale opmaak zal uw widget niet werken. We raden daarom af om uw widget tag te 

copy/pasten. Hiermee blijft vaak (onzichtbare) opmaak achter. 

Blijft de widget tag zichtbaar in plaats van de producten wanneer u uw blogartikel bekijkt? Dan is de 

widget code incorrect ingevoegd. U kunt dit onderzoeken door op de code-knop  bovenin de balk 

drukken. De widget tag mag alleen tussen een <p> en </p> tag staan. Zie het code-voorbeeld 

hieronder: 
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BANNERS OP CATEGORIEPAGINA’S 

 

Installeer de gratis Theme Addons app om banners aan uw categoriepagina’s toe te voegen. Deze 

banners worden onder de éérste rij van producten getoond en alleen op de eerste pagina. Uiteraard 

kunt u ook een globale banner instellen voor al uw categoriepagina’s. 

Heeft u de Theme Addons app geïnstalleerd? Dan kunt u via https://my.dyapps.io/ uw banners 

beheren. 

 

Meer uitleg vindt u in de app zelf en de handleiding van de app. 

https://my.dyapps.io/


22 
 

STOCKIFY: BACK IN STOCK NOTIFICATIES 

 

Installeer de gratis Theme Addons app om Back in Stock notificaties in te schakelen. Wanneer een 

artikel niet voorradig is kan uw bezoeker zijn e-mailadres achterlaten en ontvangt hij automatisch 

een notificatie per e-mail wanneer het artikel weer op voorraad is. 

Heeft u de Theme Addons app geïnstalleerd? Dan kunt u via https://my.dyapps.io/ uw popup en 

automatische e-mailbericht ontwerpen en aanpassen. 

 

Heeft u de Theme Addons app nog niet geïnstalleerd? Zie dan pagina 2 voor meer informatie. 

https://my.dyapps.io/
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GEAVANCEERDE VARIANTEN 
Met geavanceerde varianten van de Theme Addons app kunt u onder meer productvarianten als 

blokjes weergeven (in plaats van een dropdownmenu), varianten als kleuren weergeven, en de 

productprijs live laten wijzigen wanneer u productopties met meerkosten aanbiedt. Ook worden 

varianten die niet op voorraad zijn, al van tevoren doorgestreept/gedeactiveerd. 

In de app schakelt u eenvoudig de functie voor de geavanceerde varianten in: 

 

 

THEMA-INSTELLING INSCHAKELEN 
Tip: voor de beste ervaring schakelt u ook de thema-

instelling Optimize theme for Advanced Variants in onder 

Pagina’s/Productpagina > DyApps Theme Addons. 

Gebruikt u deze functie niet? Laat de instelling dan ook 

uitgeschakeld. 

 

VARIANTEN TONEN ALS BLOKJES 
In de app kunt u kiezen of varianten als 

(standaard) dropdown-menu of als blokjes 

weergegeven moeten worden. Ook kunt u 

ervoor kiezen om niet-voorradige varianten 

door te strepen. Deze functie werkt met 

zowel losse varianten als product-matrices/-

sets!  
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COLOR SWATCHES 
Let op: voor deze functie dient u de geavanceerde varianten in de Theme Addons app te activeren. 

 

Installeer de gratis Theme Addons app om uw color swatches aan te maken en te beheren. Deze 

functie is compatible met zowel gewone varianten als productmatrices/-sets, en werkt ook voor 

productfilters of custom productvelden. U kunt ook een afbeelding gebruiken in plaats van een kleur. 

Heeft u de Theme Addons app geïnstalleerd? Dan kunt u via https://my.dyapps.io/ uw color 

swatches aanmaken. 

 

Heeft u de Theme Addons app nog niet geïnstalleerd? Zie dan pagina 2 voor meer informatie. 

 

  

https://my.dyapps.io/
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VARIANTEN 
Om een variant als kleur te tonen geeft u de color swatch exact dezelfde naam als uw keuze-optie. In 

dit voorbeeld hebben we een set met verschillende kleuren zoals Graphite, Black en Blue. 

 

 

PRODUCTBLOKKEN OP DE CATEGORIEPAGINA 
Om kleurbolletjes ook weer te geven op de productblokken in het 

collection (categorie) grid schakelt u de functie in via de app: 
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PRODUCTFILTERS 
Om colors watches weer te geven als productfilters op 

categoriepagina’s zorgt u ervoor dat de swatches die in de app 

zijn aangemaakt exact dezelfde naam hebben als uw 

aangemaakte filterwaardes in de backoffice. 

Het enige dat u dan nog hoeft te doen is in de app aan te geven 

op welke filtergroepen (de naam van uw filtergroep, 

bijvoorbeeld Kleur of Materiaal) de color swatches toegepast 

moeten worden. Uw filters worden dan automatisch 

weergegeven als color swatches.  

 

 

De filters in uw eCom backoffice maakt u bij uw producten aan zoals u gewend bent. 
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EXTRA VELDEN 
Wanneer u extra velden aan uw product 

toevoegt, kan de Theme Addons app ook 

deze velden tonen als color swatches. Extra 

velden maakt u gewoon aan in de 

backoffice zoals u bent gewend. De color 

swatches zijn alleen  van toepassing op het 

extra velden van het type Select 

(dropdown). 

 

 

 

Net als bij color swatches voor  

productfilters en varianten dient u: 

1. Te zorgen dat de namen van uw keuze-

waardes exact overeenkomen met de kleur 

aangemaakt in de app. 

2. In de app in te stellen dat color swatches 

toegepast moeten worden op extra velden 

met die exacte naam. In dit voorbeeld 

passen we de swatches toe op extra velden 

met de naam Material 
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LEVERTIJD-TIMER 
Pagina’s/Productpagina > Delivery Countdown Timer 

 

U kunt per dag instellen tot welke tijd een specifieke leverings-belofte wordt gedaan, en daarbij 

tevens een countdown timer weergeven die afloopt tot de tijd die u heeft ingesteld. Bijvoorbeeld 

“Bestel binnen $1 en uw bestelling wordt vandaag verzonden”. 

De variabele $1 zal worden vervangen door de timer. U kunt hier tevens instellen wat er moet 

gebeuren wanneer de tijd is afgelopen. Bijvoorbeeld het onzichtbaar maken van de levertijd-tekst, of 

het tonen van de standaard levertijd-tekst zoals ingesteld in het product zelf. 
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EXTRA PRODUCTDETAILS INVOEGEN 

 

Naast de algemene producttekst die u invoert onder het veld INHOUD kunt u met Proxima ook extra 

productdetails tonen in een extra kolom. Bijvoorbeeld informatie over de pasvorm, de materialen, 

het onderhoud of de meegeleverde onderdelen in de doos. Hiervoor gebruikt u de functie voor 

productspecificaties van Lightspeed en voegt u een nieuw attribuut toe. 

Stap 1 

Maak via Backoffice > Producten > Specificaties een nieuwe specificatieset aan indien nodig, of open 

een reeds aangemaakte specificatieset. Bijvoorbeeld Sweaters & Shirts. 

Stap 2 

Voeg een nieuw attribuut toe. De naam van dit attribuut moet beginnen met custom_details_ 

gevolgd door een naam voor uw eigen referentie. Bijvoorbeeld custom_details_size of 

custom_details_package. U kunt meerdere custom_details toevoegen aan dezelfde specificatieset. 

Bijvoorbeeld voor de pasvorm én onderhoud.  

 

Stap 3 

Open het product in de backoffice. Indien u nog geen specificatie hebt ingesteld doet u dit eerst.  
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Vervolgens kunt u het attribuut voor de custom_details bewerken. De verschillende items kunt u met 

een puntkomma scheiden. Het eerste item wordt gebruikt voor de koptitel van de kolom op de 

productpagina. 

 

De specificatie-attributen die met custom_details_ beginnen worden uiteraard niet opgenomen in de 

daadwerkelijke lijst van specificaties en dienen alleen als doel voor deze extra functionaliteit. 
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VOOR- EN NADELEN VAN EEN PRODUCT UITLICHTEN 

 

Net als in het vorige hoofdstuk maakt u ook hiervoor gebruik van productspecificaties. Om voordelen 

toe te voegen maakt u een attribuut aan met de naam pros. Om nadelen toe te voegen een attribuut 

met de naam cons. Zie de vorige pagina voor informatie over het aanmaken van specificaties. 

 

Ook hier gebruikt u weer een puntkomma; om verschillende voor- of nadelen te omschrijven. 
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SPECIFICATIES MET EEN VINKJE OF KRUISJE 

 

 

Om productspecificaties te voorzien van een groen vinkje voert u als specificatiewaarde simpelweg 

de letter Y in. Voor een rood kruisje de letter X. 
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COUNTDOWN TIMERS 

       

Om een timer deal aan uw product toe te voegen gebruikt u in het Data 01-veld de optie timer: 

gevolgd door een datumnotatie in het volgende (voorbeeld)formaat: 01 Jan 2024 17:30:00. 

Mogelijke maandnamen zijn: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov en Dec. 

 

Let op: voordat u countdown timers kunt gebruiken, 

schakelt u de functie in via de thema-instellingen 

onder Pagina’s/Productdetailpagina > Countdown 

Timer Deals. 

 

 

 

  



34 
 

BULK VARIANTS (B2B) 

 

Om alle varianten in één oogopslag zichtbaar te maken kunt u gebruikmaken van de functie Bulk 

variants. U kunt deze weergave inschakelen voor alle producten via de thema-instelling 

Pagina’s/Productpagina > B2B Features. 

Wilt u de functie voor enkele specifieke producten inschakelen? Dan kan dit via de Data 01-optie 

bulk_variants: true. Voorbeeld:  bulk_variants: true . 
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STORE LOCATOR / ONZE WINKELS 

 

Tip: maak een aangepaste vertaling aan voor “Onze winkels” om deze te veranderen naar “Onze 

winkel” indien u een enkele vestiging heeft. 

 

Stap 1: Maak de tekstpagina aan 

De eerste stap is het aanmaken van een tekstpagina onder Backoffice > Inhoud > Pagina’s. U kunt de 

pagina noemen zoals u wil, maar zorg ervoor dat onderaan de pagina, de URL eindigt op het woord 

stores. Anders weet Proxima niet wanneer de pagina geladen moet worden. 

 

 

Stap 2: Voer de gegevens in 

Via Algemeen/Geavanceerd > OUR STORES voert u per winkel alle benodigde gegevens in. Lees op 

de volgende pagina verder. 
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INSTELLINGEN PER WINKEL 

Image 

Hier kunt u een sfeerfoto van de locatie uploaden. We adviseren een verticaal formaat van 840 x 

1040 pixels. Houd er rekening mee dat het gaat om een sfeerfoto en afhankelijk van de 

schermgrootte van de bezoeker details worden weggesneden. 

Let op: indien u een Google maps embed locatie heeft ingevoegd wordt de afbeelding overschreven 

door de kaart. 

Name or location 

Dit is de naam van de vestiging. Dat kan ook een stad zijn. 

Adres 

Hier kunt u het adres van de vestiging invoeren. Dit veld ondersteunt html-code. Om een nieuwe 

regel in te voegen voert u de html-code <br>in. Bijvoorbeeld: Tekstregel 1<br>Tekstregel 2. Let op: 

verwijder eventuele spaties rondom de <br> code voor het mooiste resultaat. 

Google Maps URL 

Hiermee toont u een button voor deze locatie waarmee de bezoeker wordt doorgelinkt naar uw 

Google Maps adres. Dit adres kunt u eenvoudig via Google Maps kopieren en plakken wanneer u klikt 

op de share knop: 

 

Google Maps Embed Iframe 

Met deze instelling toont u een kaart in plaats van een afbeelding voor de locatie. Lees op de 

volgende pagina uitgebreid over hoe deze in kunt voegen. 
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GOOGLE MAPS EMBED IFRAME INVOEGEN 
Normaal gesproken zou u eenvoudig de embedcode van Google Maps kunnen kopiëren en plakken in 

het instellingenveld. Helaas heeft Lightspeed het aantal karakters in dit veld gelimiteerd waardoor de 

volledige HTML-code niet past, en er een omweg nodig is voor een correcte werking. 

Via de vertaalmodule van Lightspeed is het mogelijk om een stuk tekst in te voeren met een veel 

hoger karakterlimiet. 

Stap 1: Kopieer de Embed code van Google Maps. 

Via de share knop in Google Maps klikt u op het tabblad “insluiten”. Daar vindt u een stukje <iframe>  

HTML-code. Klik op de COPY HTML knop om deze code te kopieren. 

 

Het stukje code zou eruit moeten zien als <iframe src="https://...."></iframe>. 

  



38 
 

Stap 2: maak een aangepaste vertaling aan 

 

Via Backoffice > Inhoud > Vertalingen klikt u rechtsboven op de knop Voeg aangepaste vertaling toe. 

Hier voegt u als vertaalsleutel in map_embed_1. Voor andere locaties kunt u bijvoorbeeld 

map_embed_2 of map_embed_3 gebruiken. 

Voor alle talen voegt u vervolgens de HTML-code uit stap 1 in, en klikt op opslaan. 

 

 

Stap 3: voer de vertaalsleutel in bij het veld Google Maps Embed Iframe 

Vervolgens gaat u terug naar de instelling voor Google Maps Embed Iframe en voegt daar de 

vertaalsleutel in die u zojuist heeft aangemaakt (bijv. map_embed_1). 

 

Het thema vertaalt deze sleutel nu automatisch naar uw Google Maps kaart! 
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ADD TO CART POPUP 

 

Om de popup na het toevoegen van een product aan de winkelwagen weer te geven, is het 

belangrijk dat onder Backoffice > Checkout > Configuratie, de instelling Blijf op productpagina, is 

uitgeschakeld.  

 

 

Wanneer u deze optie wel inschakelt heeft Proxima geen mogelijkheid 

om te detecteren welke upsellproducten beschikbaar zijn. In plaats van 

de add to cart popup, wordt dan simpelweg de winkelwagen-dropdown 

in de header geopend.  
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Header 
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HEADER BAR  
Thema Aanpassen > Algemeen/Header 

De header kunt u op verschillende manieren indelen: met de USP carousel boven of onder de header, 

met of zonder reviews of hallmark, een horizontale menubalk of verticaal fly-out menu. 

Let op: de score voor uw shop reviews stelt u in onder ALGEMEEN/GEAVANCEERD > SHOP REVIEW 

RATING. 

 

Voorbeeld A: 

 

 

Voorbeeld B: 

 

 

Voorbeeld C: 
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LOGO 
U kunt zelf uw afmeting bepalen. Het thema zorgt er automatisch voor dat deze mooi wordt 

weergegeven. We adviseren echter uw logo niet hoger dan 70 pixels te maken of breder dan 400 

pixels. 

 

LOGO IMAGE URL 
U kunt via de thema-editor geen .svg-bestanden als logo uploaden. Wilt u dit toch doen? 

Bijvoorbeeld om een haarscherp logo op mobiel en desktop te tonen? Dan kunt u uw .svg-logo zelf 

uploaden via Backoffice > Tools > Bestanden. De url die u vervolgens krijgt kunt u in deze thema-

instelling plakken. 

Houd er rekening mee dat uw svg-logo in een vast (fixed) formaat wordt opgeslagen, anders weet de 

webbrowser niet hoe groot het uw logo moet tonen. 

Let op: Dyvelopment biedt geen ondersteuning op het invoegen van uw logo via een url. 
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USP CAROUSEL 

 

Hier (en op de productdetailpagina) heeft u de mogelijkheid om een aantal Unique Selling Points van 

uw shop te benoemen. Denk aan snelle levertijden, bereikbaarheid van de klantenservice of de 

kwaliteit die u levert. 

De USP’s zelf stelt u in onder Algemeen/Visueel > SHOP USP’s. 
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MENU EN NAVIGATIE 
Thema Aanpassen > Algemeen/Header 

U kunt kiezen uit twee soorten menu’s: een horizontale menubalk of een verticaal (fly-out) 

uitklapmenu. 

 

HORIZONTAL NAVBAR 

 

 

VERTICAL NAVBAR 

 

U kunt hier ook kiezen om als navigation mode in plaats van multi level mouse-over een mega menu 

te tonen. Alle subcategorieën zijn dan in één oogopslag zichtbaar. 
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CUSTOM NAVIGATIE LINKS 

 

 

 

 

Met Proxima kunt u extra links toevoegen aan uw menubalk. Bij het verticale fly-out menu komen uw 

custom links aan de rechterkant van de button. Bij de horizontale menubalk worden de links 

simpelweg toegevoegd naast uw andere categorieën. U kunt er ook voor kiezen om de custom links 

op te nemen in de USP carousel bar. 

 

Tip: Via de thema-instellingen kunt u ook voorgeprogrammeerde links voor de Blog, Klantenservice 

en Onze winkels activeren. U hoeft daarvoor dus geen custom links aan te maken. 

Let op! Om uw links zichtbaar te maken dient u tevens de thema-instelling Show custom links te 

activeren onder Header > NAVIGATION.  
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Stap 1:  

Om custom links toe te voegen gaat u naar Backoffice > Design > Navigatie. Hier kunt u klikken op de 

standaard navigatie. Let op: de key dient in alle gevallen main te heten. 

 

 

Stap 2:  

Klik op link toevoegen: 

 

Daarna kunt u naar wens per geactiveerde taal een eigen link toevoegen. 

 

Tip:  

Om naar eigen gemaakte tekstpagina’s te 

linken (zoals bijvoorbeeld de Onze 

Winkels-pagina) kunt u het beste kiezen 

voor het type URL. Daarmee kunt u 

eenvoudig een volledige URL van een 

tekstpagina kopiëren/plakken. 
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PROMO BUTTON MENU-ITEM 
Thema Aanpassen > Algemeen/Header > NAVIGATION 

Om een extra opvallend menu-item toe te voegen 

kunt u de Promo Button inschakelen. Hier bepaalt 

u zelf de kleur en de URL van deze extra button. 

Let op dat u alléén het URL-pad  invoegt (bijv. 

/heren/overhemden) en niet de volledige URL. 
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Homepage 
 

Note: in uitzonderlijke gevallen lijkt het veranderen van de volgorde/keuze van uw gekozen 

homepage-modules geen effect te hebben. Dit komt door een kleine (bekende) bug in Lightspeed zelf. 

Het vernieuwen van de pagina in uw backoffice (F5) zal het probleem verhelpen. 
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[MODULE] - SLIDER CAROUSEL 

 

 

 

SLIDER TYPE 
We raden aan om de slider-afbeelding als achtergrondafbeelding in te voegen zodat u uw eigen tekst 

op kunt invoegen via het thema. Als u zelf tekst in uw afbeeldingen heeft verwerkt kunt u kiezen voor 

het type “Only images without custom text". De afbeeldingshoogte schaalt dan ook mee met de 

breedte. 

De instelling met “Only images without custom text” werkt niet als u ervoor kiest om een Side block 

module in te schakelen. 

 

1300 x 550 

800 x 550 
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SLIDER IMAGE 
Hier kunt u de afbeelding voor de slider invoeren. Let op: het is niet mogelijk om een verschillende 

afbeelding per taal toe te voegen. 

Kies daarom voor het slider type Background images with custom text als u tekst in uw slider wenst 

en meerdere talen actief heeft. 

Formaten gebruikt in demo shops: 

• Standaard: 1300 x 550 

• Full width banner: 1900 x 700 

• Met side block module: 800 x 550 

 

SIDE BLOCK MODULE 
U kunt naast uw slider ook een tweede blok tonen: de Highlights-module of een lijst van producten 

uit een specifieke categorie. 

Highlights-module 

Wanneer u kiest voor deze optie worden de eerste 

twee highlights getoond uit de homepage-module 

Highlights. 

 

 

Custom category products 

Wanneer u kiest voor deze optie wordt een lijst met 

producten uit een door u ingestelde categorie 

getoond. De url stelt u zelf in. Let op dat u alléén het 

URL-pad  invoegt (bijv. /heren/overhemden) en niet de 

volledige URL. Heeft u meerdere talen actief? Dan 

moet u ook de url die u hier invult vertalen. 
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[MODULE] - HIGHLIGHTS 

 

MOBILE VIEW HORIZONTAL SCROLLER 
Voor meer gebruiksvriendelijkheid kunt u ervoor kiezen om de highlights op mobile horizontaal naast 

elkaar weer te geven in plaats van onder elkaar. Zo wordt de homepage niet enorm lang maar kan de 

bezoeker eenvoudig horizontaal door de highlights scrollen. 

 

AFBEELDINGEN 
Er is geen specifiek aanbevolen formaat omdat dit per situatie verschillend is. 

Formaten gebruikt in demo shops: 

• Large: 600 x 850 

• Medium: 650 x 650 

• Small: 640 x 400 

 

  

600 x 850 
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[MODULE] - CATEGORIES 
De categorieën die u instelt onder Backoffice > Design > Categorieën voorpagina kunt u op drie 

verschillende manieren weergeven. 

 

Catalog style squares in horizontal scroller 

 

 

Instagram style 

 

 

Rectangular grid 
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[MODULE] - PRODUCTS (A/B/C) 

 

U kunt tot drie modules inschakelen om producten om de homepage te tonen. Deze producten kunt 

u zowel in een grid tonen, als in een carousel slider. De weergave van productblokken stelt u in onder 

Pagina’s/Categoriepagina > PRODUCT GRID. 

 

PRODUCTS TYPE 
Featured products 

Dit zijn de producten die u zelf kunt selecteren en instellen onder Backoffice > Design > Producten 

voorpagina. 

 

 

Populaire en nieuwe producten 

Deze producten worden door Lightspeed automatisch gekozen en gegenereerd, op basis van 

populariteit en wanneer producten zijn aangemaakt. U kunt deze producten niet zelf instellen. 
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[MODULE] – TEXT BLOCK (A/B) 

 

 

Met de tekstblok-module kunt u eenvoudig mooi opgemaakte blokken toevoegen zonder dat u 

programmeerkennis nodig heeft. 

Tip: om de illusie te wekken van twee verschillende foto’s die over elkaar heen vallen zoals in het 

voorbeeld hierboven, voegt u zelf twee foto’s tot één samen in uw fotobewerkingsprogramma. 

 

AFBEELDINGEN 
Afhankelijk van het soort afbeelding dat u gebruikt kunt u de instelling Image fit op Cover of Contain 

instellen. Wanneer u kiest voor Cover wordt het vlak waar de afbeelding in valt volledig door de 

afbeelding opgevuld en door de webbrowser bijgesneden waar nodig. Wanneer u kiest voor Contain 

zal de afbeelding geheel zichtbaar blijven, ongeacht het schermformaat. Zo kunt u zelf bepalen hoe 

uw foto’s het beste uitkomen. 

Formaten gebruikt in demoshops: 

• Voorbeeld 1: 800 x 500 

• Voorbeeld 2: 800 x 615 

 

800 x 500 

800 x 615 



55 
 

[MODULE] - SUB BANNERS 
Met de subbanners kunt u twee banners naast elkaar tonen, in klein of groot formaat voor een 

verschillend effect. Bijvoorbeeld verder onderaan de pagina, of juist als eerste blikvanger van de 

homepage. 

 

 

AFBEELDINGEN 
Formaten gebruikt in demoshops: 

• Voorbeeld 1: 1000 x 650 

• Voorbeeld 2: 770 x 450 

 

 

  

1000 x 650 

770 x 450 
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[MODULE] – PROMO BANNER 

 

De promo banner is één vaste banner die u over de volledige breedte kunt tonen. Bijvoorbeeld 

wanneer u geen slider carousel bovenaan de pagina wil tonen maar alleen een banner. 

 

AFBEELDING 

Formaten gebruikt in demoshops: 

• Volledige breedte: 1900 x 500 

• Niet-volledige breedte: 1300 x 450 

 

 

  

1300 x 450 
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[MODULE] – PROMO PRODUCT (SHOP THE LOOK) 

 

 

 

PRODUCTEN 
Wanneer u de Promo Product module heeft ingeschakeld voegt u het gewenste product toe aan de 

Producten voorpagina via Backoffice > Design > Producten voorpagina. Zorg ervoor dat het product 

bovenaan in de lijst staat: het eerste product in de lijst wordt gebruikt als promo-product. Wanneer u 

twee Promo Product’s hebt ingeschakeld worden de eeste twee voorpagina-producten gebruikt. 

Tip: voor het inrichten van een Shop te Look product bekijkt u ook pagina 7. 
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[MODULE] – BLOGS 

 

Deze module toont de nieuwste blogartikelen van uw éérste blog. 
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[MODULE] – VIDEO 
U heeft de mogelijkheid om op de homepagina een mp4 video te tonen. De video zelf kunt u 

uploaden onder Backoffice > Tools > Bestanden. De URL die u terugkrijgt na het uploaden kunt u 

kopiëren en plakken bij de instelling voor het Video URL veld. 

We raden een 720p of 1080p video aan, die niet teveel megabytes groot is, om laadtijden voor de 

bezoeker te voorkomen. 

 

  



60 
 

[MODULE] – INSTASHOW (INSTAGRAM) 

 

Meer informatie over deze app kunt u hier vinden: 

https://www.lightspeedhq.nl/ecommerce/store/apps/instashow-lightspeed-instagram-feed/. 

 

Stap 1 

Installeer de Instashow App via Backoffice > Apps > App Store, Zoek hier naar Instashow. 

Stap 2 

Eenmaal in de app kunt u uw widget naar wens configureren. Voor ondersteuning neemt u direct 

contact op met de  ontwikkelaar van de app via https://elfsight.com/. 

Stap 3 

Kopieer de widget short code 

 

En plak deze in de thema-instelling voor de Instashow widgetcode. 

 

  

https://www.lightspeedhq.nl/ecommerce/store/apps/instashow-lightspeed-instagram-feed/
https://elfsight.com/
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Footer 
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De footer bestaat uit de pre-footer en algemene footer. In de pre-footer vindt u het serviceblok en 

het nieuwsbriefformulier. In de algemene footer vindt u vier kolommen, waarvan u kolom 2 en 4 zelf 

kunt invullen via een van de beschikbare modules. 

 

 

PRE-FOOTER 
Hier kunt u het serviceblok en/of de nieuwsbrief in- en uitschakelen. Het serviceblok is een handige 

functie om meer informatie over uw klantenservice/dienstverlening uit te lichten. 

 

FOOTER 

BEDRIJFSGEGEVENS 
De bedrijfsgegevens die in de footer worden getoond stelt u in onder Algemeen/Geavanceerd > 

MAIN COMPANY DETAILS. In de thema-instellingen voor de footer kunt u ook kiezen om het btw- en 

kvk-nummer weer te geven. 

 

HALLMARK LOGO’S 
U kunt via Backoffice > Design > Keurmerken, zelf een aantal keurmerk-iconen 

uploaden die in de footer worden weergegeven. Bijvoorbeeld het PostNL logo 

of het Thuiswinkel-logo. 
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BETAALICONEN 
Via Algemeen/Visueel > PAYMENT ICONS kunt u kiezen of u de betaaliconen van Proxima wil laten 

zien of de iconen zoals Lightspeed deze aanlevert. Mist u iconen of is een icoon veroudert? Dan kunt 

u terugschakelen naar de standaard betaaliconen van Lightspeed. 

Let op: betaaliconen worden uitsluitend getoond op basis van betaalmethoden die zijn geactiveerd 

via de Lightspeed eCom backoffice – niet via externe apps. Wanneer u een externe betaalprovider 

gebruikt neemt u met hen contact op voor de mogelijkheden om betaaliconen in uw website op te 

nemen. 

 

SOCIAL MEDIA 
Hier stelt u per socialmediakanaal uw URL in. Deze iconen verschijnen onderaan de footer. Ook kunt 

u hier het RSS icoon in- of uitschakelen. 
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REVIEWS WIDGET 
Met de module Custom Reviews Widget ontwerpt u een 

widget voor de shop reviews die naadloos in uw design 

past. 

De score is uiteraard weer gebaseerd op de data die u 

invoert onder Algemeen/Geavanceerd > SHOP REVIEW 

RATING. 

 

 

 

KIYOH EN FEEDBACKCOMPANY WIDGET 
Algemeen/Footer > 3rd party reviews widget  

 

3RD PARTY REVIEW WIDGETS 
Hier kunt u uw Kiyoh of Feedbackcompany widget invoeren om in de footer te tonen. 

Kiyoh widget 

Hier kunt u uw complete Kiyoh widgetcode (HTML) invoeren. 

The Feedbackcompany widget 

Hier kunt u uw Feedbackcompany Widget invoeren. Hier dient u het UUID van uw widget in te 

voeren. Deze code kunt u in uw widgetcode vinden onder uuid: 'xxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxxx'. De waarde 

dient u in deze instelling in te voeren. Bijvoorbeeld: 2df0e44f-254b-4f8b-beca-2c48ea1fe2f7. 
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Visueel 
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STORE USP’S 
In de header en op de productdetailpagina heeft u de mogelijkheid om een aantal Unique Selling 

Points van uw shop te benoemen. Denk aan snelle levertijden, bereikbaarheid van de klantenservice 

of de kwaliteit die u levert. Deze velden ondersteunen HTML-code waardoor u uw USP’s eventueel 

van dikgedrukte tekst of een link kunt voorzien. 

Bijvoorbeeld: 

• Vandaag besteld? <strong>Morgen geleverd!</strong> 

• Tot 14 dagen <a href="/service/terms-and-conditions">retourrecht</a> 

 

TYPOGRAPHY 
Hier stelt u in welk lettertype en stijling voor koptitels/headings wordt en voor overige teksten zoals 

productomschrijvingen, content, etc. (de body), wordt gebruikt. Ook kunt u hier de tekststijling voor 

buttons instellen. 

Wilt u uw eigen fonts lokaal (in Ligtspeed) hosten? Dan kunt u dat ook hier instellen. Let op: 

Dyvelopment biedt geen ondersteuning op het implementeren van self-hosted fonts. 

 

GENERAL COLORS 
Hier stelt u algemene kleuren van de webshop in, zoals de tekstkleur, buttonkleur en 

highlightkleuren. 

 

MOBILE NAVIGATION 
Hier vindt u instellingen die betrekking hebben op het mobiele menu. Zo kunt u hier bepalen of 

menu-items met subcategorieën meteen geopend moeten worden, of dat de subcategorieën 

uitgeklapt worden en de bezoeker eerst een keuze moet maken. 

 

FREE SHIPPING NOTICE 
In de winkelwagen kunt u bezoekers motiveren nog 

meer te bestellen zodat de verzending gratis is. Het 

bedrag tot gratis verzending stelt u in deze sectie in. 

Dit bedrag is inclusief btw tenzij uw shop de prijzen 

standaard exclusief btw toont. 
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NOTIFICATION BAR 

 

In deze balk kunt u een speciale melding aan bezoekers tonen, over bijvoorbeeld een speciale actie. 

Deze melding komt bovenaan de webshop. Let op: vergeet niet de DyApps Theme Addons app te 

installeren. 

Notification name  

Dit is de systeemnaam van de notificatie. Deze is voor de bezoeker niet zichtbaar en houdt bij of de 

bezoeker de notificatie al eens heeft weggeklikt. 

 

CART SETTINGS 
Hier stelt u in welk icoon voor de winkelwagen gebruikt moet worden (shopping cart of shopping 

bag). Ook kunt u hier de speciaal ontworpen winkelwagenpagina uitschakelen als u daar een 

specifieke reden voor heeft. 

 

CHECKOUT SETTINGS 
Hier kunt u de speciaal ontworpen (custom) checkoutpagina uitschakelen als u dat wil. Let op: de 

custom checkout is alleen van toepassing op de originele Lightspeed checkout, niet op de nieuwe 

Lightspeed checkout. Let op: vergeet niet de DyApps Theme Addons app te installeren. Op de laatste 

pagina’s vindt u een impressie van de drie verschillende checkouts. 

 

PAYMENT ICONS 
Standaard worden speciaal ontworpen betaaliconen van Proxima getoond. Mist u iconen of is een 

icoon veroudert? Dan kunt u terugschakelen naar de standaard betaaliconen van Lightspeed door 

deze instelling uit te schakelen. 

Let op: betaaliconen worden uitsluitend getoond op basis van betaalmethoden die zijn geactiveerd 

via de Lightspeed eCom backoffice – niet via externe apps. Wanneer u een externe betaalprovider 

gebruikt neemt u met hen contact op voor de mogelijkheden om betaaliconen in uw website op te 

nemen. 
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KLANTENSERVICEPAGINA 

 

Proxima heeft een speciaal ontworpen klantenservicepagina voor nog meer gebruiksgemak. Via deze 

sectie kunt u onder meer de header-afbeelding en de drie CTA-blokken instellen. 

 

IMAGES 
Hier kunt u kiezen of afbeeldingen door de template passend moeten worden gemaakt (dat het 

gehele plaatje past) of dat afbeeldingen worden afgesneden, en in welke ratio afbeeldingen worden 

getoond 

 

BLOGS 
Hier kunt u instellen of gravatar-afbeeldingen bij uw blogreacties getoond moeten worden. Voor 

meer informatie zie http://www.gravatar.com/.  

 

BACKGROUND 
Hier bepaalt u de achtergrondkleur of -afbeelding van de webshop. 

http://www.gravatar.com/
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BEDRIJFSGEGEVENS (MAIN COMPANY DETAILS) 
Hier stelt u de algemene bedrijfs(contact)gegevens in zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en 

adres. Deze informatie wordt getoond in de footer, de klantenservicepagina en wordt door Google 

gebruikt om zoekresultaten te verrijken. Hier kunt u ook uw KvK- en btw-nummer invoeren. 

 

SHOP REVIEW RATING 
Verzamelt u shopreviews via een reviewsysteem? Hier stelt u de score van uw shopreviews in. Dit 

zorgt voor een naadloze weergave van uw beoordelingen zonder dat u een externe (trage) plugin 

moet installeren. Deze reviewscore wordt onder andere getoond in de header en in de footer 

reviews widget. 

Ook wordt deze score uitgelezen door Google via de de rich data snippets. Zo is Google in staat om 

gele sterren bij de zoekresultaten te tonen. 

Let op: Voor het inschakelen van het verwerken door Google kunt u naar de instelling 

Algemeen/Geavanceerd > GOOGLE RICH RESULTS DATA SNIPPETS. 

Let op: Dyvelopment biedt geen ondersteuning op de configuratie. Voor vragen kunt u terecht bij uw 

onlinemarketingbureau. 

 

BTW-SWITCHER 
Via de B2B Features schakelt u de BTW-switcher in en kiest u of prijzen standaard als excl. of incl. btw 

worden weergegeven. 

Let op: voor deze functie heeft u de DyApps Theme Addons app nodig. 

 

GOOGLE RICH RESULTS DATA SNIPPETS 
Hier schakelt u in of Google rich data mag verzamelen, voor het verrijken van uw zoekresultaten met 

bijvoorbeeld gele sterren. Google heeft hiermee de mogelijkheid bedrijfsgegevens en shopreviews in 

de zoekresultaten op te nemen. 
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GOOGLE ANALYTICS GA4 
Hier kunt u GA4 inschakelen en uw GA4 Measurement ID invoeren. 

Let op: voor deze functie heeft u de DyApps Theme Addons app nodig. 

Let op: Dyvelopment biedt geen ondersteuning op de configuratie. Voor vragen kunt u terecht bij uw 

onlinemarketingbureau. 

 

IMPLEMENTATION TYPE 
Gebruikt u Google Tag Manager? Dan kunt u het implementatietype op Tag Manager instellen. 

Hiermee worden dataLayer variabelen automatisch gevuld. 

Gebruikt u geen Google Tag Manager? Dan gebruikt u het standaard type Global Site Tag. Vergeet in 

dat geval niet om de Google Analytics-functie in Lightspeed zelf uit te zetten om conflicten te 

voorkomen. U kunt via Backoffice > Instellingen > Websitestatistieken controleren of u Google 

Analytics heeft ingeschakeld. 

 

GOOGLE ADS CONVERSIONS 
Heeft u uw GA4 gekoppeld aan Google ads? Dan kunt u ook conversion tracking inschakelen door uw 

Conversion ID in te voeren. 

Let op: voor deze functie heeft u de DyApps Theme Addons app nodig. 

Let op: Dyvelopment biedt geen ondersteuning op de configuratie. Voor vragen kunt u terecht bij uw 

onlinemarketingbureau. 
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Categoriepagina 
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SUBCATEGORY TOPBAR 
Hier stelt u in hoe en of de bovenste balk met subcategorieën wel of niet getoond moet worden, met 

of zonder categorieafbeelding. 

 

PRODUCT GRID 
Hier bepaalt u tot in detail hoe de productblokken eruit zien. Ook stelt u hier de kleur van de 

kortingslabels in. 

 

SIDEBAR 
Hier kunt u kiezen of u de zijbalk met categorieën en filters wil tonen. Als u de sidebar uitschakelt 

worden er altijd vier producten naast elkaar getoond en worden de filters beschikbaar via een 

FILTERS button. U krijgt dus een meer rustig ogende categoriepagina met meer aandacht voor uw 

producten. 

 

PRODUCT FILTERS 
Hier kunt u bepalen of de prijs- en merkenfilter zichtbaar mogen zijn, en wat de kleur van de FILTERS 

button is. Deze button is altijd zichtbaar op mobile, en op desktop wanneer u de sidebar uitschakelt. 

 

CATEGORY SETTINGS 
Hier kiest u onder meer hoeveel producten er naast elkaar getoond moeten worden op desktop, en 

of categorietekst boven- of onderaan moet staan. 
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Productpagina 
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DYAPPS THEME ADDONS 

OPTIMIZE FOR ADVANCED VARIANTS 
Heeft u de Theme Addons app geïnstalleerd en de geavanceerde varianten ingeschakeld? Schakel 

dan ook deze functie in om het thema hiervoor te optimaliseren. Zo worden varianten nog sneller 

ingeladen. 

 

PRODUCT SETTINGS 
Hier stelt u in hoe en welke productinformatie getoond moet worden. 

 

SERVICE CALLOUT BLOCK 
Hier stelt u een klein informatieblok in met 

informatie over uw klantenservice of andere 

belangrijke tekst. 

Dit veld ondersteunt HTML-code zodat u uw eigen links in kunt voeren. 

 

B2B FEATURES – BULK VARIANTS 

BULK VARIANTS 
Als u deze functie inschakelt worden alle 

varianten onder elkaar getoond en kunnen ze 

los van elkaar eenvoudig in de winkelwagen 

worden geplaatst. 
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YOTPO PRODUCT REVIEWS 
Gebruikt u Yotpo voor uw productreviews? Dan voert u hier uw App Key in om Yotpo in te schakelen. 

Voor meer vragen en ondersteuning neemt u direct contact op met Yotpo. 

 

COUNTDOWN TIMER DEALS 
Wilt u uw aanbiedingen meer aandacht geven met een countdowntimer? Dan schakelt u hier eerst 

de functie in. 
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Checkout types 
Het type checkout past u aan onder Backoffice > Checkout. 

 

ONE STEP CHECKOUT 
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MULTI STEP CHECKOUT 
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ONE PAGE CHECKOUT 
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Veelgestelde vragen 
 

Een thema is uitsluitend een visuele laag om het platform/data van Lightspeed eCom heen en heeft 

(gelukkig) geen invloed op de werking daarvan. Alles wat u vanuit de backoffice doet verloopt via 

Lightspeed. Wanneer u vragen heeft of tegen problemen aanloopt kunt u daarom met Lightspeed 

zelf contact opnemen. Hieronder een greep uit vragen die te maken hebben met (de werking van) 

Lightspeed zelf. 

 

Ik kan de homepage modules niet van volgorde veranderen, of mijn geselecteerde thema-

instelling heeft geen effect. 

Door een bug in Lightspeed wordt een selectie/keuze die u maakt niet altijd goed onthouden. Als u 

de pagina refresht (F5) en uw keuze opnieuw instelt ziet Lightspeed dit wel weer correct. Dit is alleen 

van toepassing op instellingen met een dropdownmenu. 

 

Ik krijg een foutmelding bij het uploaden van een afbeelding 

Door een bug in Lightspeed gaat het uploaden van een afbeelding niet altijd goed. Als u de pagina 

refresht (F5) en het opnieuw probeert zou het weer moeten lukken. 

 

De afbeelding die ik upload heeft een lagere kwaliteit 

Afbeeldingen worden door Lightspeed’s CDN/server verwerkt en niet door het thema. Mogelijk is de 

compressie die Lightspeed toepast van invloed op de uiteindelijke kwaliteit van uw afbeelding. 

 

Kan ik alt-tags toevoegen aan mijn afbeeldingen? 

Waar van toepassing voegt het thema automatisch een relevante alt-tag toe aan de afbeelding, zoals 

product- en categorie-afbeeldingen. Lightspeed biedt geen ondersteuning voor het handmatig 

toevoegen of wijzigen van alt-tags voor uw afbeeldingen. 

 

Mijn (homepage) banner-afbeeldingen zijn verdwenen 

Door een bug in Lightspeed kan het in zeer uitzonderlijke gevallen voorkomen dat uw banner-

afbeeldingen verdwijnen nadat uw de thema-code heeft geopend. U kunt de afbeelding echter 

eenvoudig weer uploaden via de thema editor. Dit is niet gerelateerd aan uw geïnstalleerde thema. 
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Kortingslabels worden niet allemaal weergegeven 

Dit gebeurt meestal wanneer u korting toepast op veel producten tegelijk en de servers van 

Lightspeed die korting (nog) niet allemaal heeft kunnen verwerken.  

 

Ik heb net het thema geïnstalleerd maar sommige kleuren/elementen zien er raar uit 

Uw eigen (oude) ingevoerde custom CSS code kan onbedoeld effect hebben op de weergave van uw 

nieuwe thema. Meer informatie daarover vindt u in de Lightspeed helpdocumentatie. 

 

Ik krijg meldingen over redirects 

Redirects worden door Lightspeed gegenereerd en staan los van uw thema. Bijvoorbeeld wanneer u 

categorie- of productnamen wijzigt. Ook gebruik Lightspeed speciale redirect-url’s m.b.t. de 

talenfunctie die altijd beschikbaar zijn en u niet kunt verwijderen. Ook als u maar één taal actief 

heeft. Deze redirects hebben geen invloed op SEO. 

 

Ik krijg een redirect nadat ik een gerelateerd / upsell product vanuit de winkelwagenpagina 

toevoeg 

Dit komt omdat u de checkout-instelling Blijf op productpagina heeft ingeschakeld. Zie pagina 39 

(Add To Cart Popup) voor meer informatie. 

 

De productprijs van mijn Bundel Als Product (c.q. Shop The Look) klopt niet 

Uiteindelijke prijzen worden altijd door Lightspeed berekend. Het thema kan geen prijzen aanpassen. 

De prijs die u in Data 01 bij de optie bundle invoert is alleen ter visuele weergave voor op 

categoriepagina’s. Op de categoriepagina weet Lightspeed namelijk nog niet dat uw product een 

“Bundel Als Product” is, en weet het nog niet welke prijs het daar moet tonen. Om te voorkomen dat 

uw dummyprijs van 0 euro getoond wordt, geeft u via Data 01 aan welke prijs dan wel getoond moet 

worden. 

https://ecom-support.lightspeedhq.com/hc/nl/articles/360047235153-Aangepaste-CSS-toevoegen

