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Productontwikkeling Std. Webshop: shop 2.5
7789: Voorraadgegevens
Het is mogelijk om per product aan te geven of het product uitlopend is of altijd bestelbaar moet
zijn.
Als het een uitlopend product is zal maximaal de aanwezige voorraad nog besteld kunnen
worden. In het andere geval kan er gewoon besteld worden.

8263: additionele services bij bestelling aanschaffen
Aanvullende diensten (eventueel met prijzen) kunnen worden gedefinieerd en zijn beschikbaar
op het bestelformulier.

9501: linkje extra productfoto's leuker vormgeven
Vormgeving thumbnails extra productfoto's bij op een productdetailpagina is verbeterd.

9725: Filters op productopties
Het is mogelijk om te kunnen filteren op eigenschappen van productopties

9851: BTW percentage 6% of 19% (of 0% bij zakelijk/buitenland)
In SiteManager kun je bij een product het BTW percentage kiezen. Dit percentage wordt dan
gebruikt in de shop.

9963: meta-info en introteksten bij zoekresultaten
Het volgende is nu mogelijk:
- Op een redirect-pagina die verwijst naar één van de pagina's binnen de webshop
(contactpagina, gastenboek en zoekpagina's) wordt de meta-informatie van de redirect-pagina
overgenomen.
- Bij het aanmaken van een vrije pagina kun je nu het contentvlak voorzien van informatie en
vervolgens een redirect instellen naar de zoekpagina. Als dat gedaan is zal de tekst in het
contentvlak boven de zoekresultaten getoond worden.

8277: SMSje bij bestelling
Het is mogelijk om een SMS bericht te ontvangen als er een bestelling is geplaatst. De tekst die
in het SMS bericht staat is in te stellen. Je hebt 2 parameters die je hierin kunt verwerken:
ordernummer en totaalbedrag.

8211: Sluiten knopje naar boven
Nieuwe versie van Lighbox en JQuery zijn geïmplementeerd voor betere fotovergrotingen.

9732: foto's met & in naam worden niet getoond
Foto's met vreemde, niet ondersteunde, tekens in de bestandsnaam worden eruit gefilterd. De
foto wordt dan toch getoond.
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