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Log ind på side

Gå til https://www.dithjemmesidenavn.dk/wp-admin/

Login med det brugernavn og det kodeord du har valgt, ud fra den tilsendte wordpress-
mail



Kontrolpanel

Oversigt over alle dine varer.

Tilføj en ny vare.

Hvis du har vare i forskellige varianter, fx størrelser, farver osv. så 
oprettes de her.

Kategorier dine vare kan være indelt i. Her oprettes kategorierne 
også.



Oprettelse af vare

For at oprette en ny vare, så tryk “Tilføj ny” under Varer.

Giv varen et navn



Oprettelse af enkel vare

Under varedata kan du se hvad det er for en vare. Enkel vare er valgt som standard.



Oprettelse af enkel vare – Pris

Udfyld normalpris. Hvis din vare er på tildbud, udfylder du også Tilbudspris. Du kan også 
trykke på Tidsplan, hvis din vare skal være på tilbud inden for bestemte datoer. 



Oprettelse af enkel vare – Lager

Hvis du anvender varenumre, så skriver du det under varenummer. Det er ikke et krav at 
udfylde.  
 
Hvis du afkrydser “Administrer lager?” Kan du skrive hvor mange stk. du har på lager.  
 
Under lagerstatus kan du vælge om varen er på lager, ikke på lager eller i restordre. 



Oprettelse af enkel vare – Forsendelse

Her kan du udfylde vægt og størrelse. Dette bruges i nogle tilfælde til at beregne fragten. 
Dette er også synligt for kunden på varesiden.



Oprettelse af enkel vare – Egenskaber

Her kan du tilføje hvis dine vare har nogle egenskaber. Fx hvis du sælger krydderier, kan 
du i egenskaber skrive indhold. 



Oprettelse af enkel vare – Egenskaber

Giv egenskaben et navn. Skriv værdierne ind ovre under værdi(er). Når du er færdig, så 
tryk “Gem egenskaber” 
 
Du kan tilføje alle de egenskaber du vil. 



Oprettelse af enkel vare – Avanceret

Her kan du tilføje en bemærkning til købet. Dette vil blive vist, når kunden har bestilt 
varen.  
Her kan du også bestemme om det skal være muligt at skrive anmeldelser på varen.



Oprettelse af enkel vare – Kort varebeskrivelse

Dette er teksten der bliver vist ved siden af dine produktbilleder. 



Oprettelse af enkel vare – Beskrivelse

Tekstfeltet under varenavnet er til Beskrivelse. Dette bliver vist i boksen, som vist til højre. 
Det kan være lidt forskelligt hvor denne boks er placeret. 



Oprettelse af enkel vare – Kategorier, Varebillede og -galleri

Indsæt et varebillede.

Varebillede

Varegalleri

Kategori

Indsæt flere billeder der skal vises på varen.

Her vises de kategorier der allerede er 
oprettet. 
Vælg den eller de kategorier varen høre 
ind under.

Her kan du tilføje en ny kategori. 



Oprettelse af enkel vare – Udgiv

Når du har sat det hele ind, kan du 
udgive din vare. Hvis du har vare du 
først vil udgive senere, af den ene eller 
anden årsag, kan du gemme varen 
som kladde. Så kan du senere gå ind 
på varen og udgive den. (Se afsnittet 
“Rediger eksisterende varer)

Hvis du trykker forhåndsvis, får du vist siden med varen.



Tilføj egenskaber

Gå til Egenskaber i kontrolpanelet. Findes under Varer



Tilføj egenskaber

Skriv navnet på egenskaben, dette kan fx være Farve, Størrelse osv.  
Kryds af ved “Aktiver arkiver?” 
Vælg hvilken rækkefølge egenskaberne skal vises i. Tilpasset rækkefølge betyder at du selv 
kan justerer rækkefølgen (se afsnittet “Tilpas egenskabsrækkefølge). Du kan også sortere 
efter navn eller ID. 



Tilføj termer

Når du har oprettet din egenskab, kan du tilføje termer.



Tilføj termer

Skriv navnet på termen. Fx hvis du har lavet en egenskab der hedder Størrelse, skal du her 
under termer skrive Størrelserne altså den første vil fx være Small og den næste Medium. 
Sådan bliver du ved til du har oprettet alle de termer du har brug for. Dette kaldes også 
varianter under varen. 



Tilpas egenskabsrækkefølge

Hvis du gerne vil ændre rækkefølgen så 1 er den første, kan du holde musen nede på den 
lille “hamburgermenu” og trække rækken op eller ned, der hvor du gerne vil have den.  
 
Når du er færdig, kan du oprette dine variable vare.



Oprettelse af variabel vare

Under varedata kan du se hvad det er for en vare. Her vælger du variabel vare.



Oprettelse af variabel vare – Lager

Hvis du anvender varenumre, så skriver du det under varenummer. Det er ikke et krav at 
udfylde.  
 
Hvis du afkrydser “Administrer lager?” Kan du skrive hvor mange stk. du har på lager. 



Oprettelse af variabel vare – Forsendelse

Her kan du udfylde vægt og størrelse. Dette bruges i nogle tilfælde til at beregne fragten. 
Dette er også synligt for kunden på varesiden.



Oprettelse af variabel vare – Egenskaber

Her kan du tilføje dine egenskaber som skal bruges til varianterne. Du kan i 
dropdownmenuen finde de egenskaber du allerede har oprettet. Tryk herefter “Tilføj”



Oprettelse af variabel vare – Egenskaber

Når du trykker på “Vælg udtryk” kommer de “termer” frem som du har oprettet. Tilføj dem 
en efter en. Kryds af ved “Anvendt til varianter”. 
 
Når du har tilføjet dem allesammen,  så “Gem egenskaber”.



Oprettelse af variabel vare – Egenskaber

Når du trykker på “Vælg udtryk” kommer de “termer” frem som du har oprettet. Tilføj dem 
en efter en. Kryds af ved “Anvendt til varianter”. 
 
Når du har tilføjet dem allesammen,  så “Gem egenskaber”.



Oprettelse af variabel vare – Varianter

Vælg “Opret varianter udfra alle egenskaber” tryk bagefter “Fortsæt. 



Oprettelse af variabel vare – Rediger varianter

Nu er dine varianter tilføjet. Nu skal der tilføjes forskellige oplysninger. Tryk hvilket som 
helst sted indenfor det felt jeg har markeret. 



Oprettelse af variabel vare – Rediger varianter

1. variantbillede - tryk på billedet og vælg det billede der 
bruges til varianten. Hvis varianterne er størrelser, behøves 
billeder ikke at uploades her. Dette bruges fx. Hvis man har 
forskellige farver.  
 
2. Normalpris. 
3. Salgspris - Tilbudspris. 
4. Vælg om varen er på lager. 
5. Er der andre størrelser end allerede angivet under 
forsendelse. 
6.  Beskrivelse - Her kan du have en anden beskrivelse, hvis 
der er noget særligt ved varianten. 
 
Dette udfyldes for alle dine varianter. 
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Oprettelse af variabel vare – Kort varebeskrivelse

Dette er teksten der bliver vist ved siden af dine produktbilleder. 



Oprettelse af variabel vare – Beskrivelse

Tekstfeltet under varenavnet er til Beskrivelse. Dette bliver vist i boksen, som vist til højre. 
Det kan være lidt forskelligt hvor denne boks er placeret. 



Oprettelse af variabel vare – Kategorier, Varebillede og -galleri

Indsæt et varebillede.

Varebillede

Varegalleri

Kategori

Hvis du har sat billeder ind i dine varianter, kan du tilføje de samme billeder her, så bliver de vist under 
dit varegalleri, og når varianten vælges, vises det billede der hører til varianten.

Her vises de kategorier der allerede er 
oprettet. 
Vælg den eller de kategorier varen høre 
ind under.

Her kan du tilføje en ny kategori. 



Oprettelse af variabel vare – Udgiv

Når du har sat det hele ind, kan du 
udgive din vare. Hvis du har vare du 
først vil udgive senere, af den ene eller 
anden årsag, kan du gemme varen 
som kladde. Så kan du senere gå ind 
på varen og udgive den. (Se afsnittet 
“Rediger eksisterende varer)

Hvis du trykker forhåndsvis, får du vist siden med varen.



Rediger eksisterende varer

Gå ind under alle varer



Rediger eksisterende varer

Når du kører musen hen over dine varer, så kommer der 
muligheder frem med “rediger, lynrediger, papirkurv, vis, duplikere 
(kopiere). Tryk på “Rediger”.



Rediger eksisterende varer

Du er nu inde samme sted, som da du oprettede varen. Nu kan du 
foretage de ændringer du har brug for. Når du er færdig skal du 
trykke på “Opdater”.



Rediger eksisterende varer - Lynrediger

Med lynrediger kan du ændre nogle enkelte oplysninger ret 
hurtigt. Du kan fx hurtigt ændre hvis en vare ikke længere er på 
lager, eller hvis varen er på tilbud og du vil ændre prisen. Tryk 
“Opdater” når du er færdig.



info@o�beatmediad.dk www.o�beatmedia.dk

Hvis du har feedback til guiden, må du meget gerne 

sende det til os på web@o�beatmedia.dk


