
 

Voorraad Module
 
Deze module kunt u volledig aanpassen. Dan is het ook fijn om te weten hoe dit moet. 
Om deze module aan te passen moet eerst inloggen op het adminpanel van u uw 
Magento site. Als u bent ingelogd op het adminpanel klikt u op de knop ‘Systeem’ 
die u kunt vinden in de bovenste balk met knoppen. Als u op deze knop hebt geduwd 
verschijnt er een dropdownmenu in de menu vind u de knop ‘Configuratie´ helemaal 
onderin in het menu.
 

 
Als u op deze knop hebt geduwd zal de pagina opnieuw laden met aan de linkerkant een 
lijst met alle modules in uw site. In deze lijst zoekt u naar de Magento Plaza Voorraad 
Module en klikt er op. Nu zal aan de rechterkant van de module een venster verschijnen 
met alle instellingen die u kunt wijzigen voor deze module. 
De instellingen die u kunt veranderen:
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U kunt de volgende dingen aan/uit zetten
● Indicator voor bundled producten
● Indicator voor grouped producten 
● Indicator voor configureerbare producten
● Indicator voor simpele producten

U kunt ook de variant kiezen die u wilt gebruiken. U kunt de stock kwantiteit aan/uit 
zetten. U kunt dan per kleur zeggen hoeveel in aantal en in procent. U kunt teksten 
invoeren voor bepaalde situaties. U kunt nog een paar uiterlijke dingen veranderen hoe 
de module er uit moet zien.
Als u alles naar uw wens hebt aangepast kan de module op de site er als volgt uit komen 
te zien:
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