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Forord 

Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop til at blive bedre til at 
opdatere og redigere deres prestashop.  

Vi håber det er en fornøjelse at arbejde med og vi vil gerne gøre opmærksomme på at der på hjemmesiden 
www.prestashop-guide.dk  løbende opdateres med endnu flere video guides. Det er også på den selvsamme 
hjemmeside du altid finder den seneste version af denne ”trykte” udgave. 

Du er som Prestashop-bruger, altid velkommen til at kontakte os såfremt der er noget i guiden du ønsker uddybet 
eller noget du mener der mangler. Vi vil derefter bestræbe os på at imødekomme dit ønske og lave en opdatering 
af guiden. 

God fornøjelse!  

http://www.prestashop-guide.dk/
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KOM GODT IGANG! 

GODE TIPS FØR DU STARTER 

 

• Hav altid et vindue åbent af både front og backend 
• Gem, Gem  og Gem  

LOGIN 

Det første der møder dit øje, når du skal i gang med at konfigurere din nye prestashop webshop er et login vindue. 
Her skal der bruges brugernavn og kode ord for at logge ind. Disse oplysninger skulle gerne være stillet tilrådighed 
fra dit webbureau. 

MENUER BACKEND 

Efter login processen er gennemført, vil du komme ind på sidens backend (bagkontor), hvor en forside vil 
præsentere dig for diverse oplysninger omkring statusen på din shop (statestiker og lign.).  

De vigtigste menu punkter og den som vi vil gennem gå i denne guide er: 

• Katalog 
• Ordrer 
• Moduler 
• Værktøjer 
• Forsendelser 

 

SPROG 

Prestashop kan opsættes til at vises i et hav af sprog.  Alle steder i denne guide hvor der et et flag ved en felt, kan 
der klikkes på flaget og vælges til et andet sprog. Dog kun hvis dette er opsat i din shop.  
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KATALOG 

Det første du ser når du kommer ind på kataloget, kan du se hvilken kategorier der er oprettet. Standard er home 
kategorien valg, og der vil blive vist uderkategorier under denne. Dvs. at kategorier lagt ind som en under kategori 
til eks. Sverge ikke kan ses i home kategorien. 

 

En knap gør det muligt at tilføje nye kategorier 

  

Ny katagori 

 

Underkatagorier 
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NY KATEGORI 

Når der skal oprettes en ny kategori, er de to vigtigste ting at vælge de korrekte kategorier den nye kategorie skal 
hører under. Det er muligt at hører under flere kategorier. Der udover er det også vigtig at flue benet ”Vist” bliver 
klikket af, eller kommer den ikke frem i oversigten. Alle de forskillege meta tags i bunden vil bliver beskrevet i et 
andet kapitel 

 

ADMINISTRÉR KATEGORIER 

Fra kategori siden kan du ændre forskellige ting, omkring dine kategorier uden at gå ind på en specifik kategori  
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SKIFT POSITIONER PÅ KATEGORIER 

 

Hvis du på din kategori side, ønsker at flytte rundt på dine kategorier. Kan du under position kollonen klikke på 
pilene op og ned for at ændre rækkefølgen.  

SLÅ EN KATEGORI FRA 

 

Hvis du ikke ønsker at vise en kategori fra, kan du under kollonen ”vist” klikke på fluebenet eller krydset for at 
ændre statusen på kategorien. 

 

  

Aktiver/deaktiver katagori 

Skift position 
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VARIANTER 

 

Husk du også kan se vores prestashop video guide om dette afsnit. 

Varianter gør det nemt for dig at opdele dine vare, uden at skulle tilføje en ny vare for hver eks. Farve, størrelse 
osv. Under menu punktet varianter administreres variant typerne (farve) og selve varianterne (blå, sort, osv). Når 
der klikkes på variant menu punktet kommer 3 ting frem 

• Tilføj attribut gruppe – her tilføjes typer (farve, størrelser)  
• Tilføj attribut – her tilføjes varianten (S, M, L ) 
• Og en oversigt over dine variant typer 

 

OPRET VARIANT TYPE 

Her skal disse ting udfyldes 

• Navn – her tilføjes type navnet der bliver brugt i backenden, skal være unik 
• Offentligt navn – Denne tekst bliver brugt når brugeren skal vælge, må gerne være den samme flere 

steder.  
• Hvis variant typen er en farve, skal flue benet krydses af. Dette gør at når der senere skal oprettes 

varianter kan vælges en farve isteddet for tekst 

Variant type 

 

Variant 

 

Tilføjede variant typer 
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OPRET VARIANT 

Her skal disse ting udfyldes 

• Navn - Varianten tilføjes eks. XL 
• Gruppe  - Hvilken variant typer den hører under. Hvis typen er en farve kommer et nyt felt frem hvor der 

skal vælges en farve, denne farve bliver vist på siden istedet for teksten. 

 

 

  

Backend navn 

 

Frontend navn 

 

En farve variant? Hvis så klik af 

 

Frontend navn 

 

Vælg variant typer 
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PRODUKTER 

På katalog siden under kategorierne, kan du se hvlike produkter der er i den kategori du befinder dig i. Ved klik på 
Tilføjen ny vare, kommer en side op til oprettelse af vare. Denne side minder om administrations siden på allerede 
tilføjede vare, en ny vare har dog ikke så fane blade som administrations siden har. Du kommer ind og 
administrere en vare ved at trykke på den lille blyant ud for varen.  

 

NYT PRODUKT 

Da input felterne til en ny er præcis de samme, vil information omkring oprettelse af vare blive beskrevet i 
administrer produkter 

ADMINISTRER PRODUKTER  

Under et produkt er der 4 fane blade, hvor de vigtigste information skal indtastet. Disse faner er  

• Information 
• Billeder 
• Priser 
• Varianter 

INFORMATIONS FANEN 

I den første del af informations fanen skal tilføjes general information omkring varen. De vigtigste ting at få på 
plads er: 

• Navnet på varen 
• Statusen omkring varen,  husk at aktivere 

Ny vare 

Tilføjede vare 

 



 
www.prestashop-guide.dk 

 

 

12 

 

 

I næste del skal prisen på varen tilføjes, der er forskellige felter at udfylde. Når feltet detailpris før moms udfyldes, 
autogenereres resten af felterne ud fra momsreglen.   

Under prisen kan din lagerbeholdning tilføjes, der kan sættes et antal nuværende vare på lager. men også et 
minimum antal vare der afbryder for salget i shoppen hvis lageret ikke skal tømmes helt.  

 

  

Navn på varen 

 

Husk at aktivere 

 

 

Indsæt pris 

 

Vælg moms 

 

Opdater lager status 
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Næste information er at tilføje varen i en kategori, produktet kan tilføjes til flere kategorier. Et flue ben i de 
ønskede kategorier tilføjer vare.  

 

Den korte beskrivelse bliver vist på kategori siderne. Text editoren giver dig alle de muligheder, som en word 
editor. Det afhænger dog af designet på din kategori side. 

Beskrivelsen bliver vist på selve produkt siden, du har samme muligheder som den korte beskrivelse. Man kan dog 
være begrænset af sit design i nogle tilfælde    
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INDSÆT BILLEDE 

Fanebladet billeder gør det nemt for dig at indsætte billder til dit produkt. Når du trukker vælg fil, kommer der en 
stifinder frem hvor billedet kan findes frem. Hvis billedet skal bruges på kategori siderne og det første man ser på 
varene, klikkes flue benet forside billede af. 

 

  

Stifinder 

 

Titel 

 

Forside billede ? 
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PRISER 

 

I prisfanen er det muligt at opsætte specielle tilbud, disse tilbud kan sættes op i en periode, eller ved køb over et 
hvis antal vare.  

• Hvis et tilbud skal løbe over en periode udfyldes ”tilgængelig fra” og ”til” med den ønskede tidsrum. En 
kalender kommer op når der klikkes på felterne. 

• Hvis der ønskes et tilbud der starte ved mer køb, skal feltet ”Begyndende den” udfyldes med det antal 
vare tilbuddet skal gælde fra. Dette kræver dog stadig en løbs periode udfyldt i felterne over 

Prisen på disse tilbud kan også blive styret på 2 foskellige måder 

• Hvis en fast pris ønskes på produktet, skal feltet ”Product price” udfyldes med den ønskede pris 
• Hvis der ønskes at give et afslag på en %-sats eller et fast beløb, skal dette udfyldes i feltet ”Giv en rabat 

på”. Drop down menuen ved siden af bestemmer om der er et fast beløb eller en %-sats  

 

  

Tids rum  

 

Antal 

 

Rabat mængde 

 

Rabat type 
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VARIANTER 

Varianter er til for at gøre det let at tilføje mange vare til sin shop uden at der skal for mange klik til. I kapitel 
omkring varianter blev der beskrevet hvordan variant typerne og selve varianterne blev oprette, disse skal nu 
tilføjes til varene. Til dette er der i prestashop lavet en variant generator, der gør det kedelige arbejde for dig.  

 

Når der er klikket på variant generator kommer en lignende side frem. For at oprette dine varianter skal du 
igennem disse trin: 

• Tilføj de varianter der tilhøre nuværende vare, i højre side. Markér gerne flere med Ctrl hold nede inden 
du trykker tilføj 

• Efter der er trykker tilføj dukker alle felter op midt på siden for de varianter du har tilføjet. Hvis der er 
nogle af disse varianter hvor prisen er anderledes kan man tilføje en ekstra pris udfor hver variant. Denne 
pris kommer så oven i produktets pris, hvis denne variant bliver valgt af kunden. 

• Husk at trukke på ”Generer” når alle priser er tilføjet, ellers bliver der ikke lavet nogle varianter. 

Klik for variant generator 
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Når denne proces er gennemført kan du på variant fanen se ewn liste med alle de muligheder variant generatoren 
har lavet. På denne liste er det muligt at vælge en standard variant, som er den pris der bliver vist før at der bliver 
lavet ændringer i varianterne. 

  

Vælg varianter 

 

Generer 

 

Tilføj pris 

 

Tilføj 
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DUPLIKÉR ET PRODUKT 

 

Hvis du har den samme vare flere gange i din shop, men ikke ønsker at at lave disse som varianter. Er det nemt og 
hurtig at dubliker en allerede tilføjet vare. Når du under kataloget kigger på en vare, er der i højre side 3 knapper. 
På knappen længst til højre kan du dubliker en vare. 

 

 

FREMHÆVEDE VARER 

 

Hvis din shop har fremhævede vare på forsiden, kan du tilføje vare til disse ved at tilføje dem til kategorien 
”home”.  

 

 

  

Dupliker vare 
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PRODUCENTER 

 

Hvis du ønsker at dine produkter skal vises med producenter, skal du tilføje de producenter du har produkter fra. 
Dette gør du under menuen katalog og undermenuen producenter, her kan du se en liste med allerede tilføjede 
producenter. Disse kan du redigere i ved et klik på blyanten, eller tilføje nye.    

 

  

Ny producent 

 Tilføjede producenter 
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TILFØJ PRODUCENT 

Her skal du tilføje navnet på producenten, du kan også tilføje logo fra producenter og beskrivelser okring 
producenten. Husk at aktiver producenten og gem når alt information er tilføjet.  

 

Meta titlen osv er beskrevet i kapitlet SEO  

Navn på producent 

 

 

 

Kort beskrivelse – vises på 
producent side 

 

 

 

 

Beskrivelse – vises på siden 
omkring selve producenten 

 

Logo – kan tilføjes her 

 

SEO 

 

Husk at aktivere og gem 
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SEO 

 

Hvis din shop skal findes på google og andre søgemaskiner, har prestashop indbygget søgeoptimerings felter du 
kan udfylde. Disse felter gør at google og andre søgemaskiner kan finde ud af hvad din side handler om. Disse 
felter vil fremkomme ved alt hvad du opretter af produkter, kategorier, producenter osv.  

Disse punkter er:  

Eksempel på google søgning 

  

Nøgleordene kan ikke ses, men har indflydelse på hvordan google tolker hvad din side handler om 

META-TITLEN 

Titlen skal indeholde søgeordet mindst en gang og må maks være 70 karaktere lang 

META-BESKRIVELSE 

Beskrivelsen må indeholde søgeordet 2 gange, og må maks fylde 160 ord. Beskrivelsen skal gerne give brugere lyst 
til at klikke på netop din side når de søger.  

META-NØGLEORD 

Meta-titel 

Brugervenlig url 

Meta beskrivelse 
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I Nøgleordene kan du udfylde beskrivende ord omkring hvad du gerne vil findes på. Fx. Hvis du har et ipod produkt 
kunne det være – ipod, mp3 afspiller, billig ipod,  musik afspiller osv. Det er vigtig at du mellem hvert ord skriver 
komma og mellemrum før du starter næste nøgleord. 

BRUGERVENLIG URL 

Prestashop kan selv genere de grugervenlige url’er, du kan også selv udfylde feltet hvis du vil.    
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MODULER 

Når du klikker på modul menupunktet kommer en liste frem med moduler der er installeret på din prestashop. Her 
kan du administrere menuer, forside, slideshow osv. Forsiden er tit lavet som en samling af moduler der kan 
redigeres individuelt. Her er det bedst at du for en guide fra dit webbureau, så du ved hvad dine moduler hedder. 
Ellers er under menu punkterne der skal bruges 

• Menu 
• Slide show 

 

  

Slideshow ændringer 

 

Menu ændringer 

 

 

Moduler vist I drop down 
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SLIDESHOW 

Hvis du på din side har et slideshow er det under menupunktet slideshow du redigere i dette. Ved et klik på ”Add 
new slide” kan du tilføje billeder både fra din computer med en stifinder eller fra et billede url til et sted på nettet. 

 

  

Nyt billede 

 

Slet 
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MENUER 

Når der klikkes på under menu punktet ”menu” kommer der en liste frem over allerede tilføjede menu punkter. På 
denne liste kan der redigeres eller slettes en side, redigering af en side foregår på samme måde som man opretter 
en ny. 

 

TILFØJ TIL MENU 

Der er forskellige elementer der kan tilføjes til menuen på din side. De mest brugte elemter er listet neden under, 
og en beskrivelse hvad der skal tilføjes til disse. 

• CMS Sider- Hvis du vælger denne, kommer der en drop down menu frem hvor du skal vælge hvilken CMS 
side punktet skal linke til. Drop downen viser de CMS sider du har lavet i CMS værktøj.  

• Links – Hvis du vælger denne, kommer der et url felt frem. Feltet skal udfyldes, her kan du linke til sider 
udenfor din side (sammen arbejds parter el. Lign.). Hvis der i url feltet sættes et # ind linker punktet ikke 
til noget, dette kan være brugbart hvis det er et over kategori du ikke ønsker at visse alle varende i. 

• Kategorier – Hvis du vælger en denne, skal skal du vælge en af de kategorier du har lavet i dit katalog. 
Dette punkt vil lede hen til kategori side du har opsat. 

Parent Item dropdown menuen, skal der vælges hvilket menu punkt du vil ligge det nye punkt ind under, Hvis du 
ikke vælger noget her, bliver den lagt ud som et hoved menu punkt. Lige ledes hvis du ligger den under et hoved 
menu punkt, bliver den lagt i dennes dropdown menu. 

Titlen feltet skal udfyldes, og her skal du skrive hvad selve knappen skal hedder i frontenden.  

Liste 

 

Rediger  

 

Slet 
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Oversættelser 

VÆRKTØJER 

Under værktøjsfanen, er det vigtigste undermenu punkt cms sider. Her kan du oprette nye sider og administrere 
eksisterende sider. På CMS siden kan du se en oversigt over alle sider, så du kan gå ind og redigere side ved et tryk 
på den lille blyant. 

 

 

SIDER 

 

Ved et klik på ”tilføj ny side” Kommer denne side frem, her skal der bare tilføjes en titel, og indhold til siden i 
editoren. Tekst editoren giver dig alle muligheder, som en word tekst editor. Husk at trykke aktiver nederst på 
siden og gem bagefter.  

Type 

 

Over menu 

 

Titel 

 

 

Oversæt elementer                          CMS menu 
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Meta titlen er navnet på siden I backenden, men har også indflydelse på søgemaskiner. Dette vil blive beskrevet i 
SEO afsnittet. 

OVERSÆTTELSER AF ELEMENTER 

Nogle elementer på din side, hedder som standard altid det samme. Fx. Hvis der på din side er en søg funktion 
hedder knappen til at udføre signingen med for det meste bare søg. Hvis du ønsker at den skal hedde noget andet 
fx. ”slå op” så er dette en mulighed i prestashop.  

Denne ændring laves i værktøjer også under menupunktet oversættelser. Her skal du først vælge hvilken del af 
shoppen du ønsker at ændrer i, og derefter hvilke sporg du ønsker at ændre i. 

De forskellige dele af shoppen:  

• Frontend – her er forskellige oversættelser af frontend, de fleste ændringer skal ske her 
• Backend – her er oversættelser af navne i backenden 
• Modul – Nogle dele af din side kan være lavet i denne kategori, så hvis du laver en ændring i frontend og 

en ændring ikke sker, er den højst sansynligt lavet som et modul istedet 
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• Mail – Her kan du oversætte og opsætte de forskellige mails som din shop automatisk sender ud til 
kunden. 

 

Når du har klikket på sproget, kommer der en lang liste fram med forskellige oversættelser. Før du går igang med 
at ændre skal du klikke ”luk alle feltsæt” og derefter at udvide dem igen, dette sikre at alle tekster har den fulde 
længde. Nu kan du gå igennem listen for at finde det sted du vil ændre, en hjælp til dette er browserens søge 
funktion (Ctrl+F5), hvor du kan skrive teksten du søger efter. Husk at ændre alle steder søgeren finder. Hvis du har 
lavet en ændring og gemt denne, skulle det gerne være synligt på din hjemmeside. Hvis det derimod ikke kan ses, 
kan elementet du prøver at oversætte være lavet som et modul, og ændringer skal laves i modul oversættelser 
istedet. 

 

 

Nyheder  

  

Luk feltsæt – navnet skifter til udvid efter. 

Husk at opdatere, efter ændringer 

Listen med oversættelser 
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ORDRER 

Når din webshop er opdateret med produkter osv, så kommer dit arbejde til at foregå i ordrer menupunktet. Her 
kan du se dine ordrer og statusen på disse, det er også her du kan udskrive fakturaer og følgesedler. Når du klikker 
på ordrer kan du se en liste med ordrer, under statusen kan du se hvor langt de er i processen. Når du får en ny 
ordrer vælger du ordren og du kan begynde din proces med forsendelese mm.   

 

REDIGÉR ORDRER 

Nye ordrer kan blive lagt i systemmet med forskellige statuser.  

1. Betaling med dankort el. Lign – Her vil statusen ændre sig til ”accepteret” med det samme, så du kan 
begynde at behandle ordren 

2. Hvis du godkender betaling med bank overførsel -  Så skal du selv ind og ændre statusen til ”accepteret”, 
og ordrer vil blive lagt ind som ”venter på betaling”.  

Når en ordrer er betalt kan du printe fakturaer til den pågældende ordrer. 

Når du skal til at sende ordrern skal du ændrer statusen til ”sendt” og du vil kunne printe en følgeseddel, som du 
kan pakke ordren efter.  

Order listen  

 

Status 



 
www.prestashop-guide.dk 

 

 

30 

 

 

FORSENDELSER 

Under forsendelses fanen, kan du opsætte transport omkostinger med flere områder, flere forsendelses selskaber 
osv. Systemmet kan opsættes til at regne ud after vægt og pris, så transport prisen kan svinge efter hvor meget der 
bliver handlet. 

De vigtiste under menu punkter er: 

• Transport firmaer 
• Lande 
• Zoner 
• Pris/vægt intervaller 

 

 

ZONER 

Det første der skal indstilles er hvilke zoner, du ønsker at levere til. Grunden til at det skal deles op i zoner er så 
transportfirmaerne automatisk kan blive valgt udfra kundens profil og leverings addresse. Oprettelsen foregår ved 
at klikke på tilføj ny, hvorefter at zonen skal have en titel. Denne titel kan fx.  Være Danmark, Europa, Skandinavien 
osv. 

Download faktura 

 

Download følgeseddel 

 

Skift status 
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LANDE 

Under lande undermenu punkter er her du opsætter hvilke lande du ønske at sende til. Landene skal tilføjes til en 
zone, de fleste lande er standard allerede tilføjede til deres respektive zone, Tyskland til Europa osv.  

Hvis du har forskellige forsendelses firmaer til Danmark og resten Europa, så er de en fordel at oprette Danmark 
som zone og tilføje Danmark hertil.  

• Du ændre zonen ved at trykke på blyanten, og i siden der kommer frem finde drop down menuen der 
hedder ”Zone:” og skifte til den ønskede 

Under tilføj knappen er en liste med lande, der alle sammen som standard er slået til. Hvis du ikke ønsker at sende 
til disse lande bør disse slåes fra på det grønne flueben.   
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TRANSPORTFIRMAER 

Under tranposrtfirma fanen kan du se en liste over firmaer tilføjet. Ved et klik på blyanten kan der redigeres, i 
oplyninger under firmaerne. Denne process fungere på samme måde som at oprette et nyt firma.  

 

Når du klikker på ”tilføj ny” kommer en ny side frem. På denne side er der 4 felter der er vigtige ting at få på plads. 

• Firma navn – eks. Post danmark eller UPS 
• Transport tid – Leverancens hastig hed skal tilføjes her eks. 2-3 dage 
• Zone - Hvilken zone de levere til  
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• Fakturerings metode – Denne skal bare stå i standard opførsel 
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INTERVALLER 

Der kan opsættes intevaller af både pris og vægt, og der er en undermenu til begge af disse. Oprettelsen foregår på 
samme måde så eksemplet her er med pris. 

På interval siden kan du se en liste over oprettede intervaller 

Ved et klik på ”tiløj ny” opretter et nyt og kommer ind på en ny side hvor du skal tilføje fra, til  og hvilket 
transportfirma intervallet gælder for. Husk at tilføje intervaller til alle dine transportfirmaer. 

 

Når processen med oprettelse af zoner, lande osv. er overstået, skal du gå ind på selve forsendelses fanen. Her skal 
de sidste ting udfyldes 

I håndtering over skriften kan du tilføje general opførsel til dinne fosendelser. 

• Hånteringsomkostninger – Her kan du tilføje de priser du ønsker at ligge oven i alle leverancer 
• Gratis forsendelse starter ved  
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Næste skridt er at bestemme hvilken interval du vil bestemme forsendelses prisen udfra. Fordi at vi oprettese 
intervaller udfra pris vælger vi her ”udfra pris”. 

 

Til sidst skal der tilføjes hvad prisen skal være på forsendelser i alle intervaller. Husk også her at tilføje priser til alle 
intervaller og for alle transportfirmaer. 
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LAGERSTYRING 

For at sikre dig at din webshop ikke sælger noget du ikke længere har på lageret, har prestashop indbygget 
lagerstyring. Selve opsætningen tager lidt tid i en shop med mange vare, men det sikre dig mindst mulig besvær 
bagefter. Lagerstyringen er ikke standard slået til og skal derfor opsættes under instillinger i undermenu punktet 
produkter. 

Lagerstyringen justeres ud efter mængden af vare på lageret, så når du opretter vare eller varianter skal du huske 
at sætte dit lagerbeholdning på hvert produkt. 

Hvis du øsnker at sælge produkter du ikke har på lager, i tilfælde af du har en hurtig leverandør. Så skal du krydse 
ja i ”tillad produkter der ikke er på lager”. Så stadig kunne bestille produkter der ikke er på lager.  

 

  



 
www.prestashop-guide.dk 

 

 

37 

 

KONTAKTKORMULARER 

Hvis du har en kontakt formular på din side og du ønsker at tilføje en nu mulighed at kontakte dig på. Lad os sige at 
du er begyndt at lave support på dit produkt og du ønsker at mails til support skal komme i en selvstændig 
mailboks. Under medarbejder punktet er der et undermenupunkt der hedder kontakter, Her kan du redigere i 
eksisterende kontakter eller tilføje nye. 

Under kontakter kan du se hvilke kontakt muligheder kunden kan kontakte dig på, ved et klik på den lille blyant i 
højre side kan du ændre i tilføjede. Du redigere på samme måde som du opretter et nyt.  

 

Ved et klik på tilføj nu kommer denne formular frem, her skal disse ting udfyldes. 

• Titel – eks. Salg, kundeservice, support osv. 
• Mail – mail adressen som kontakt formularen sender mailen til. 
• Gem i kundeservice – her skal du slå kontakt muligheden fra og til. 
• Beskrivelse – her kan du tilføje hvad der skal vises i frontenden til de forskellige kontakt muli8gheder. 

Ny kontakt mulighed 

 

Tilføjede kontakt muligheder 
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TEKST EDITOR 

Når du opretter elemtenter til din webshop vil der på alle sider fremkomme en tekst editor. Tekst editoren virker 
på samme måde som fx. Word, og du kan bruge de forskellige funktioner til at skifte font, font størrelse, indsætte 
links,  video osv.   

 

  

Indsæt link 

Indsæt video 
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Indsæt video 

Hvis du ønsker at tilføje video til din side, kan du gøre det alle steder hvor du har en tekst editor. Det er ikke sikkert 
at dit design tillader at video kan sættes, men du har muligheden. Klik på knappen der hedder ”insert/edit 
embedded medie”.  

Derefter vil dette vindue komme frem, her skal du i typen vælge iframe. Hvis det er en fx. Youtube video du vil 
indsætte, skal du kopiere linket fra en kørende video ind i feltet ”File/url”. Bagefter trykker du ”insert” og du ville 
kunne se videoen i din tekst editor når videoen er loaded. 

 

  

Vælg Iframe 

Youtube url’en 
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INDSÆT LINK 

 

Hvis du ønsker links et sted i din shop, det kunne være under et produkt eller en side. Dette gør du ved at skrive en 
tekst, derefter markere  teksten og trykker på knappen i tekst editoren der hedder ”insert/edit link”. 

Derefter kommer dette vindue frem. Her skal du sætte linket ind du feltet ”Link URL” og i titel feltet skriver du 
hvad linket skal hedde i frontenden.   

 

  

Linket 

 

 

Teksten på linket 



 
www.prestashop-guide.dk 

 

 

41 

 

SKIFT LOGO 

Hvis du efter din shop er færdig, får lavet et nyt logo kan du selv ændre dette forskellige stedet i din shop. Under 
indstillinger og under menupunktet udseende kan du indsætte logoer til fx. faktura og forside logo. 
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TAK OG GOD FORNØJELSE MED DIN PRESTASHOP 

 

VSI Group Asia Co., Ltd. Vil gerne sige tak fordi at I har valgt at bruge vores guide. 

Husk at guiden opdateres, forbedres og udvides løbende.  

Sørg derfor altid for at holde Jer opdateret med de seneste guides på Prestashop-guide.dk. 

VSI Group 

Prestashop guide 

http://www.vsi-group.dk/
http://prestashop-guide.dk/


Vil du spare penge ?

Vi har gjort det nemt for dig.

Drop de 1.200 kr i timen.

Få det samme til 395 kr i timen.

Ved at outsource dine opgaver til VSI-Group.

Kontakt VSI-Group:
69 90 18 10
info@vsi-group.dk
www.vsi-group.dk

Sahasriphoom place

248/22 Maneenoparat Rd. Tambon Sriphum, Amphur Muang

Chiang Mai  50200 Thailand
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