
 
Factuur en Pakbon Module
 
 
Deze module wilt u natuurlijk helemaal naar uw wensen aanpassen zodat het perfect in 
uw site past. Om deze module aan te passen logt u eerst in op het adminpanel van uw 
Magento site, dan kijkt u in de bovenste navigatiebalk daar ziet u de knop ‘Systeem’. Als 
u op deze knop hebt geduwd krijgt u een dropdownmenu te zien, in dit dropdownmenu 
klikt u op ‘Configuratie’.
 

 
 Als u dit hebt gedaan laad de pagina opnieuw en zullen alle modules die in de site zijn 
verwerkt op de pagina geladen worden.
 
 
 
 

For questions please contact us by email: info@magentoplaza.nl or visit our website 
and look on our forum for more solutions and anwsers. www.magentoplaza.nl
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Als de pagina geladen is ziet u alle modules in een lijst staan aan de linkerkant van de 
pagina. In deze lijst zoekt u dan naar de PDF Afdrukken module en klikt er op. als u dit 
hebt gedaan ziet u aan de rechterkant van de pagina de instellingen die bij deze module 
horen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opties die bij deze module komen zijn:

 
U kunt een logo kiezen voor op de facturen, u kunt dit logo automatisch laten plaatsen 
of u kunt het zelf doen. U kunt ook een achtergrond afbeelding kiezen voor PDF’s. Dan 
komen er een aantal velden waar uw informatie over uw winkel kunt invullen. U kunt 
zeggen of alleen het totaalbedrag wilt weergeven of ook het bedrag zonder de BTW 
erbij. Dan kunt u nog een aantal visuele instellingen veranderen over marges. U kunt de 
gewichtseenheid instellen. U kunt ook nog een PDF handtekening invoegen, uw email 
laten weergeven en het totale gewicht. 
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