
 

MP Product Slider Module
 
Om deze module naar uw smaak aan te passen moet u in het adminpanel de instellingen 
wijzigen van deze module. Om deze instellingen aan te passen gaat u naar het 
adminpanel en klikt dan op: ‘Systeem’  en dan op ‘Conficuratie’. 
 

 
Als u op Configuratie hebt geklikt wordt er een nieuwe pagina geladen met daarin een 
lijst met alle modules die in uw site zijn verwerkt. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Deze lijst met modules zal aan de linker kant van de nieuw geladen pagina komen. Om
de module: Magento Plaza Product Slider aan te passen zoekt u naar deze module 
in de lijst en klik er op. Nu zal er aan de rechter kant van de pagina een lijst met alle 
instellingen van de module komen te staan.
 

De opties die u kunt aanpassen:
 

● U kunt de module aan/uit zetten
● De Auto Scroll functie kan aan/uit worden gezet
● U kunt de titel aanpassen
● Er kan een mode worden gekozen voor de module
● De hoogte en de breedte kunnen worden veranderd
● De categorie ID’s kunnen worden ingevoegd
● U kunt de prijs van het product laten weergeven of niet
● Er kan worden ingesteld of de voorraad van een product wordt weergegeven of 

niet
● Het aantal producten per kolom kan worden ingesteld
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