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TING, DER SKAL TAGES STILLING TIL OG HAVES KLARTING, DER SKAL TAGES STILLING TIL OG HAVES KLAR

LAGER

Hvis ja, har du styr på varenumre og 
hvor mange styks du har af hvert 
produkt?

PRISER

Hav styr på vægt og størrelser på 
dine produkter.

Er dine priser inklusiv eller ekslusiv 
moms?

Skal du have lagerstyrring?

FROSENDELSE/FRAGT

Hvis du tilbyder dine kunder, fri fragt 
på ordre over 400kr, mens ordre på 
under 400kr. Skal betale x antal i 
fragt.

Skal du have differentieret fragt?

EGENSKABER

Egenskaberne kunne være størrelser 
eller farver.

PRODUKTBILLEDER

De skal være i samme størrelse, som 
fx 800 x 800 - så er de alle ens.

Har du styr på hvilke størrelser dine 
produktbilleder skal have?

Har dine produkter nogen 
egenskaber?

Værdierne/termerne kunne være 
S,M,L eller Sort og Hvid.

Alt det her er træls at finde ud af bagefter, så 
ta stilling til det inden du begynder at 
oprette dine varer!

Skal du have en returportal?

B2C er oftest inklusiv moms

B2B er oftest ekslusiv moms



LOG IND PÅ SIDEN

Gå til: 
https://www.dithjemmesidenavn.dk/wp-admin/ 
 
Du skal logge ind med det brugernavn og kodeord du har 
valgt, ud fra den tilsendte wordpress mail.

OPRET SIDERNE

1



KONTROLPANEL2

Alle varer - her finder du en liste over alle dine varer. 
 
Tilføj ny - her kan du oprette nye varer. 
 
Kategorier - her oprettes nye kategorier og det er også her du 
finder de kategorier dine varer er indelt i. 
 
Egenskaber - hvis du har en vare i forskellige varianter, det 
kunne være størrelser eller farver, så er det her under de skal 
oprettes.  

HVAD BETYDER PUNKTERNE



OPRETTELSE AF VARE3

Nu er du klar til at oprette en varer. 
 
Det gør du ved at finde varer i kontrolpanelet. 
 
Klik så på “Tilføj ny”. 
 
Så kommer du ind, som du kan se på det nederste billede. 
 
Du skal give varen et navn.

OPRETTELSE AF EN VARER



NU SKAL DU I GANG MED ENKEL VARE



OPRETTELSE AF ENKEL VARE 

På varesiden, skal du scrolle lidt ned indtil du finder varedata. 
 
Klik på Varetype og vælg “Enkelt vare”. 
 
Du er nu klar til at udfylde masser af information, som vi viser 
dig på de næste slides. 

ENKELT VARE

VARETYPE

4a



OPRETTELSE AF ENKEL VARE

Nu skal du til at tilføje priser på varen. 
 
Start med at udfylde normalprisen, hvad koster den? 
 
Hvis det er en varer, der er på tilbud, skal du udfylde 
tilbudsprisen. 
 
Du kan også vælge at klikke på tidsplan, hvis din vare skal 
være på tilbud inden for bestemte tidspunkter. 

PRIS

PRIS

4b



OPRETTELSE AF ENKEL VARE

Hvis du anvender varenumre, så kan du skrive dem ind under 
varenummer - dette er dog ikke et krav at udfylde. 
 
Hvis du afkrydser adminstrer lager kan du udfylde, hvor 
mange stk’s du har på lager. 
 
Under lagerstatus kan du vælge om varen er på lager, ikke på 
lager eller om den er i restordre.

LAGER

LAGER

4c



OPRETTELSE AF ENKEL VARE64d OPRETTELSE AF ENKEL VARE
FORSENDELSE

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

FORSENDELSE



64e OPRETTELSE AF ENKEL VARE
EGENSKABER

Hvis dine vare har nogle egenskaber, er det her de skal 
tilføjes. 
 
Et eksempel kunne være, at du sælger krydderier, kan du her i 
egenskaber skrive indholdet.

EGENSKABER

Når du har klikket tilføj, skal du starte med at give egenskaben 
et navn. 
 
Nu skal du skrive værdierne ind ovre under værdi(er). 
  
Når du er færdig, trykker du “Gem egenskaber”. 
 
Du kan tilføje alle de egenskaber du har lyst til.



64f OPRETTELSE AF ENKEL VARE
AVANCERET

Hvis du har en bemærkning til et køb, kan det tilføjes her. 
 
Bemærkningen bliver vist, når kunden har bestilt varen, 
 
Her kan du også bestemme om det skal være muligt at skrive 
anmeldelser af varen. 

AVANCERET



64g OPRETTELSE AF ENKEL VARE
KORT VAREBESKRIVELSE

Nu har du givet dit produkt et navn og fastsat diverse 
information - du skal nu til at lave en kort varebeskrivelse. 
 
Når du er på produktsiden, skal du scrolle lidt ned og du 
kommer til feltet, hvor du skal udfylde varebeskrivelsen. 
 
Denne varebeskrivelse er den der bliver vist ved siden af 
produktbilledet på din webshop.  

KORT VAREBESKRIVELSE



64h OPRETTELSE AF ENKEL VARE
BESKRIVELSE

Nu er du klar til at lave beskrivelsen, som du finder under 
varenavnet. 
 
Når du har udfyldt feltet, vil det se ud som det øverste billede 
til venstre.  
 
Dog er det forskel på, hvor boksen er placeret - så det er ikke 
sikkert den er placeret, som på billedet.

BESKRIVELSE



64i OPRETTELSE AF ENKEL VARE
KATEGORIER, VAREBILLEDE OG GALLERI

Her kan du se de kategorier, der allerede er blevet oprettet. 
 
Du skal vælge den eller de kategorier din vare hører ind under.

VAREKATEGORIER

Her indsætter du et varebillede. 
 
Dette er billedet der bliver vist, når man klikker sig ind på 
produktet. 
 
Billederne skal have samme størrelse som fx 800 x 800 for, at 
de er ens på forsiden.

VAREBILLEDE

Her indsætter du flere billede af varen ind. 
 
Disse billeder kan man klikke sig videre til, for at se mere.

VAREGALLERI

Det nederste billede, illustrer hvor på siden de 3 ting er 
placeret. 
 
1 - Varekategorier 
2 - Varebillede 
3 - Varegalleri 

OVERBLIK

33 1
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64j OVERSKRIFTER

Du starter med at finde den varer du vil redigere i. 
 
Når du har klikket dig ind på den, skal du scrolle ned til det 
ord/sætning du vil lave til en overskrift. 
 
1 - Start med at marker ordet. 
 
2 - Klik nu på feltet afsnit og vælg den overskift du har brug 
for, i dette tilfælde har jeg valgt en overskrift 3. 
 
3 - Så kommer den til at se sådan her ud. 
 
4 - Når du er færdig med at lave overskrifter klikker du på 
Opdater. 

OVERSKRIFTER

11

22

33

44



64k OPRETTELSE AF ENKEL VARE
UDGIV

Når du har udfyldt det hele er du klar til at udgive din vare. 
 
Hvis du først vil udgive varen på et senere tidspunkt, kan du 
gemme varen som kladde.  
Så kan du senere gå ind på varen og udgive den. 
 
Hvis du trykker på forhåndsvis, får du vist siden med varen.

UDGIV



NU SKAL DU I GANG MED VARIABLE VARER



OPRETTELSE AF VARIABLE VARER5a

FIND OG TILFØJ EGENSKABER

Start med at tilføje dine egenskaber, dem skal du nemlig 
bruge lidt senere. 
 
Det gør du ved at finde varer i kontrolpanelet. 
 
Klik herefter på Egenskaber, som er placeret nederst. 

EGENSKABER

Start med at give egenskaben et navn, det kunne være farve 
eller størrelse. 
 
Du skal huske at sætte kryds ved “Aktiver arkiver”, så kan 
egenskaberne ses af kunden på varesiden. 
 
Du kan nu vælge hvilken rækkefølge egenskaberne skal vises 
i.  
 
Tilpasset rækkefølge betyder at du selv kan justere 
rækkefølgen - det er også muligt at notere efter navn eller ID.

TILFØJ EGENSKABER



65b OPRETTELSE AF VARIABLE VARER
TILFØJ TERMER

Når dine egenskaber er blevet oprettet, kan du tilføje termer. 
 
Først skal du skrive navnet på termen.  
 
Et eksempel kunne være de har en egenskab der hedder 
Størrelse, så er det her du skriver størrelser ind, alt Small, 
Medium osv. 
 
Sådan bliver du ved indtil du har oprettet alle de termer du 
skal bruge. 
 
Dette kaldes også varianter under varen.

TILFØJ TERMER



65c OPRETTELSE AF VARIABLE VARER
TILPAS EGENSKABSRÆKKEFØLGE

Nu har du alle egenskaberne på plads, du kan nu ændre 
rækkefølgen af dem. 
 
Det gør du ved at holde musen ned på den lille 
“hamburgermenu” og så kan du trække den op eller ned, til 
der hvor du ønsker den.

EGENSKABSRÆKKEFØLGE



OPRETTELSE AF VARIABLE VARE6

Du starter ud med at oprette din vare og derefter scroller du 
ned til varedata. 
 
Klik på varetype og vælg variable vare. 

VARIABLE VARE



OPRETTELSE AF VARIABLE VARE 

Hvis du anvender varenumre, så skal de skrives ind under 
varenummer - dette er dog ikke et krav at udfylde. 
 
Hvis du afkrydser “administrer lager” kan du ansætte hvor 
mange stykker du har på lager.

LAGER

LAGER

6a



OPRETTELSE AF VARIABLE VARE

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

FORSENDELSE

FORSENDELSE

6b



OPRETTELSE AF VARIABLE VARE

Her kan du tilføje dine egenskaber, som skal bruges til 
varianterne. 
 
Du kan I dropdownmenuen finde de egenskaber du allerede 
har oprettet. 
 
Når du har tilføjet dine egenskaber, trykker du herefter på 
“Tilføj”.

EGENSKABER

EGENSKABER

6c

Når du trykker på “Vælg udtryk” kommer de “termer” frem, 
som du allerede har oprettet. 
 
Tilføj dem en efter en. 
 
Kryds af ved “Anvendt til varianter”. 
 
Når du er færdig med at tilføje dem alle sammen - så skal du 
klikke på “Gem egenskaber”. 



OPRETTELSE AF VARIABLE VARE66d

VARIANTER

Klik på “vælg variant” og når dropdown menuen kommer 
frem skal du vælge “Opret varianter udefra alle egenskaber” 
- nu klikker du på fortsæt.

VARIANTER

Nu er dine varianter tilføjet. 
 
Du skal nu i gang med at tilføje forskellige oplysninger. 
 
Du skal klikke indenfor det markeret felt og der vil komme en 
menu op med ting du skal udfylde - se næste slide.



66e OPRETTELSE AF VARIABLE VARE
REDIGERE VARIANTER

1 - Variantbillede: 
Tryk på billedet og vælg det billede, der bruges til denne 
variant. 
Hvis varianterne er størrelser, behøves der ikke blive uploadet 
billeder her.  
Dette bruges primært, hvis man har forskellige farver af et 
produkt. 
 
2 - Normalpris, her skriver du selve prisen på varen. 
 
3 - Salgspris , her skriver du tilbudsprisen - du kan klikke på 
tidsplanen og sætte på hvornår tilbudsprisen skal gælde. 
 
4 - Vælg om varen er på lager 
 
5 - Er der andre størrelser end allerede angivet under 
forsendelse 
 
6 - Du kan vælge at have en anden beskrivelse, hvis der er 
noget extra specielt ved denne variant. 
 
Alt dette skal udfyldes for alle dine varianter.

VARIANTER
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66f OPRETTELSE AF VARIABLE VARE
KORT VAREBESKRIVELSE

Teksten du indsætter her er det der kaldes varebeskrivelsen, 
som bliver vist ved siden af dine produktbilleder. 
 
Nu har du givet dit produkt et navn og fastsat diverse 
information - du skal nu til at lave en kort varebeskrivelse. 
 
Når du er på produktsiden, skal du scrolle lidt ned og du 
kommer til feltet, hvor du skal udfylde varebeskrivelsen. 
 
Denne varebeskrivelse er den der bliver vist ved siden af 
produktbilledet på din webshop.  

VAREBESKRIVELSE



66g OPRETTELSE AF VARIABLE VARE
BESKRIVELSE

Under varenavnet finder du et tekstfelt, som er til 
beskrivelsen. 
 
Når du har udfyldt tekstefeltet, kommer det til at se 
nogenlunde ud som på billedet til venstre. 
 
Dog er det ikke sikkert at beskrivelsen er placeret præcis 
samme sted på din webshop.

BESKRIVELSE



66i OPRETTELSE AF VARIABLE VARE
KATEGORIER, VAREBILLEDE OG GALLERI

Her kan du se de kategorier, der allerede er blevet oprettet. 
 
Du skal vælge den eller de kategorier din vare hører ind under.

VAREKATEGORIER

Her indsætter du et varebillede. 
 
Dette er billedet der bliver vist, når man klikker sig ind på 
produktet. 
 
Billederne skal have samme størrelse som fx 800 x 800 for, at 
de er ens på forsiden.

VAREBILLEDE

Her indsætter du flere billede af varen ind. 
 
Disse billeder kan man klikke sig videre til, for at se mere.

VAREGALLERI

Det nederste billede, illustrer hvor på siden de 3 ting er 
placeret. 
 
1 - Varekategorier 
2 - Varebillede 
3 - Varegalleri 

OVERBLIK

3 1

2



66h OVERSKRIFTER

Du starter med at finde den varer du vil redigere i. 
 
Når du har klikket dig ind på den, skal du scrolle ned til det 
ord/sætning du vil lave til en overskrift. 
 
1 - Start med at marker ordet. 
 
2 - Klik nu på feltet afsnit og vælg den overskift du har brug 
for, i dette tilfælde har jeg valgt en overskrift 3 
 
3 - Så kommer den til at se sådan her ud. 
 
4 - Når du er færdig med at lave overskrifter klikker du på 
Opdater. 

OVERSKRIFTER

1

2

3

4



66j OPRETTELSE AF VARIABLE VARE
UDGIV

Når du har udfyldt det hele, er du nu klar til at udgive din vare. 
 
Hvis du først vil udgive din vare senere, kan du gemme varen 
som kladde - når det er tid går du ind på varen og udgiver 
den.  
 
Har du brug for at få vist siden med varen, kan du klikke på 
forhåndsvis.

UDGIV



67 REDIGER EKSISTERENDE VARER

Skal du redigere i nogle af dine eksisterende varer. 
 
Så skal du finde varer i kontrolpanel. 
 
klik dig herefter ind på alle varer. 

REDIGERE EKSISTERENDE VARE



REDIGER EKSISTERENDE VARER

Du kan nu se en liste med alle dine varer. 
 
Hvis du kører musen hen over den varer du vil redigere, så 
kommer der et panel frem med at du enten kan “Redigere, 
Lynredigere, Parpirskurv, Vis, Duplikere (kopiere). 
 
Du skal nu klikke på Redigere.

REDIGER

7a

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

REDIGER



REDIGERE EKSISTERENDE VARER

Du skal igen holde musen henover den vare, du vil 
lynredigere. 
 
Klik nu på lynredigere og du er klar til at lave hurtige 
ændringer. 
 
Et par eksempler på hvad du kan ændre: 
 
Du kan ændre hvis en vare ikke længere er på lager, eller hvis 
varen er på tilbud og du derfor vil ændre prisen. 
 
Når du har lavet alle dine ændringer skal du klikke på 
“Opdater”.

LYNREDIGER

7c

LYNREDIGER



HVIS DU HAR FEEDBACK TIL GUIDEN, MÅ DU MEGET GERNE 
SENDE DET TIL OS PÅ WEB@OFFBEATMEDIA.DK

info@offbeatmedia.dk www.offbeatmedia.dk


