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Attributen en configureerbare producten zijn één van dé sterke basisfuncties van Magento. 
Voor beginnende Magento webshop eigenaren zijn attributen vaak moeilijk te doorgronden, 
vooral in relatie tot configureerbare producten. In dit document trachten we je uit te 
leggen hoe en wat attributen zijn en wat hun relatie met configureerbare producten is.  
Uiteraard laten we door voorbeelden van een echte webwinkel zien hoe je dat zelf doet. 

In een webwinkel word b.v. kleding in verschillende maten, kleuren en merken verkocht. Voor 
dames broeken worden andere maten gebruikt dan voor jeans. In Magento kun je deze maten 
natuurlijk invoeren als attribuut 'maat', maar je kunt dezelfde maatsoort niet voor 
verschillende productsoorten gebruiken 32 -34-26 v.s S-M-XL-2XL . Om onderscheid te maken 
gebruiken we daarom dus verschillende attributen. De attributen voor een productgroep plaats 
je vervolgens onder een attributenset. Ook het aanmaken van een product voor iedere maat , 
merk, kleur en materiaal, is niet erg praktisch 

Voorbeelden van attributen die je zou kunnen vinden in de attributenset dames kleding zouden 
kunnen zijn: Maat, materiaal, lengte, merk. Het intelligent omgaan met attributen zal je 
helpen om tijdens eenvoudig eigenschappen toe te kennen aan je producten. 
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Voordat je begint met attributen aan te maken zou je je eigenlijk eerst moeten verplaatsen in 
je klant. Welke product kenmerken vindt je klant belangrijk? Maak voor jezelf een lijstje met 
attributen en voeg deze attributen daarna toe in Magento. 

Wat kun je doen met attributen? 

Producteigenschappen 

Voer producteigenschappen in als attributen. Deze eigenschappen worden daarna overzichtelijk 
weergegeven in je webwinkel. 

Eenvoudig producten filteren via gelaagde navigatie 

In je webwinkel kunnen attributen gebruikt worden om producten te filteren op eigenschap. Je 
kunt bepaalde attributen selecteren, en laten weergeven in het blok layered 
navigation (gelaagde navigatie). De klant kan eenvoudig producten selecteren door de 
eigenschappen te kiezen. Stel je een het volgende scenario voor De klant heeft maat 40 en 
vinkt deze maat aan in de gelaagde navigatie. Vervolgens zullen alleen broeken in maat 40 
worden getoond in de zoekresultaten. Wil de klant broeken van het merk Noppies? Dan vinkt hij 
het merk Noppies aan, en je klant ziet alleen Noppies broeken in maat 40. 

 
Voorbeeld gelaagde navigatie in de webwinkel 
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1. Attributen aanmaken 

Voordat je attributensets of producten aanmaakt moet je eerst attributen aanmaken. 

1. Ga naar Catalogus > Attributen > attributen beheren. 

 
Overzicht van enkele attributen 

 

Hier zie je een overzicht van alle attributen die aanwezig zijn in je webshop. Hier kun je snel 
zien welke attributen er reeds gemaakt zijn. Systeem attributen kun je niet verwijderen. Zelf 
gemaakte uiteraard wel. Na het modificeren van attribuut waardes krijg je vaak boven in de 
pagina een melding dat er ge-herindexeerd dient te worden. Dit kun je negeren totdat je echt 
klaar bent met het aanmaken van een attribuut. 

 

  

Pagina indexeren 

Klik op het selectievakje  voor het bewuste rode attribuut en klik op Verstuur. 
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2. Klik op de button Nieuwe attribuut toevoegen.  
 

3.  

 
Attribuut toevoegen in Magento 

3. Nu kun je een attribuut aanmaken. Vul eerst de eigenschappen in van het 
attribuut: Attribuutcode: Vul een herkenbare en unieke naam in zonder spaties. Bijvoorbeeld: 
maat of materiaal. Deze naam is niet zichtbaar in je webwinkel, maar wordt alleen intern 
gebruikt. De naam die wel zichtbaar is staat overigens onder de Beheer Label / Opties. 
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Bereik: Kies Wereldwijd. Er zijn drie mogelijkheden: Wereldwijd (globaal), website en aanblik 
winkel. Voor attributen die gebruikt moeten worden voor configureerbare producten moeten 
een aantal basis voorwaarden worden ingesteld wil dit gaan werken. Indien je niet kiest voor 
Wereldwijd (global) dan gaat het attribuut straks niet werken zoals we dat nodig hebben. 

Bereik slaat op de verschillende z.g. Scopes van Magento. Hier wordt onderscheid gemaakt 
tussen talen / voorfronten van webwinkels en verschillende winkels op verschillende URL’s 
(Multistores) .Dit is iets voor een nadere keer.  

Catalogus invoertype voor winkeleigenaar: Dropdown. Met deze instelling stel je in hoe je de 
waardes van het attribuut kunt invullen. Voor beschrijvende attributen kun je kiezen voor 
tekstveld of tekstvlak. Deze kunnen dus niet voor configureerbare producten gebruikt worden 

Gebruiken om configureerbaar product aan te maken: Ja, als je dit attribuut wilt gebruiken 
als producteigenschap waarmee je een product wilt laten bestellen. 

Gebruik in gelaagde navigatie: Filterbaar (met resultaten). Als je het attribuut ook wilt 
weergeven in de gelaagde navigatie, stel dit dan in. Als je kiest voor (met resultaten) wordt 
het attribuut ook alleen getoond als er producten zijn die kunnen worden weergegeven. 

 
Zorg voor overzicht in je webwinkel en gebruik alleen de meest belangrijke attributen in de 
gelaagde navigatie. 

Zichtbaar op productpagina's op frontend: Ja. Stel dit in om het attribuut ook op de 
productpagina zichtbaar te maken. 
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4. Open het tabblad Beheer label / opties. 

 
Beheer Labels / Opties 

In de sectie Beheer titels voeg je de titel toe onder Admin. Bijvoorbeeld: Maat S-XL. Deze 
tekst zie je ook aan de voorkant. 

In de sectie Beheer opties, klik (meerdere malen) op Voeg optie toe. Onder Admin vul je de 
waarde in. Vul bij iedere optie een waarde in, bijvoorbeeld  XXS , XS, S enz. De positie geeft 
aan in welke volgorde de waardes in de winkel zichtbaar zijn. Gebruik 10, 20 ed. Om 
naderhand gemakkelijk waardes te kunnen toevoegen, zonder alles opnieuw te hoeven 
nummeren. De default store view wordt gebruikt om vertalingen te doen. 

  

5. Klik op de button Attribuut opslaan. 
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2. Attributensets Aanmaken 

Heb je alle belangrijke attributen toegevoegd? Dan kun je ze nu samenvoegen tot een 
attributenset. Alleen attributensets kun je toevoegen aan een product, met andere woorden, 
je kunt niet een losstaand attribuut toewijzen aan een product. Je moet je attributen dus 
eerst samenvoegen tot een attributenset. 

 
Heb je maar een paar attributen benodigd in je webwinkel? Voeg de attributen dan toe aan de 
standaard attributenset Default. Nu kiezen we echter voor attributensets per hoofdgroepen. 
 

1. Ga naar Catalogus > Attributen > Beheer attributensets 

 
Overzicht attributensets in Magento 

De standaard attributenset Default bestaat uit systeem attributen. Attributen in deze set zijn 
ook aanwezig in alle andere attributensets. In je eigen attributensets worden de systeem 
attributen weergegeven met een oranje stip. 

2. Klik op Nieuwe set toevoegen of klik op een attributenset om te  bewerken . 

 
Nieuwe attributenset aanmaken 

Vul in: 

Naam: De naam van de attributen set. 

Gebaseerd op: Default. Via deze optie kun je attributen in een andere set hergebruiken in 
deze nieuwe set. Om snel verder te gaan kies je hier voor Default. 

Klik op Attributenset opslaan. 

3. Het volgende scherm wordt weergegeven: 
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Attributen toewijzen aan de attributenset 

Om een nieuw tabblad (bv eigenschappen) aan te maken klik je op (1).  

Links zie je de naam van de attributenset die je aanmaakt. In het midden (Groepen) worden de 
attributen in deze set gesorteerd weergegeven. Rechts (Niet-toegewezen attributen) staat een 
lijst met attributen die niet aanwezig zijn in deze attributenset. Dit zijn onder andere de 
attributen die je net hebt aangemaakt en die niet aan de huidige set zijn toegevoegd. 

4. Maak een groep aan voor de toe te voegen attributen door te klikken op de button 
(1) Nieuwe toevoegen. Geef een groepsnaam op, bijvoorbeeld Telefoon Opties. 

5. Sleep de attributen die je wilt toevoegen aan deze attributenset van de (2) rechterkolom 
naar de nieuwe groep in de kolom in het midden. (3) 

 

 

Attributen toewijzen aan een groep 

6. Klik op Attributenset Opslaan om de attributenset op te slaan. Nu zijn we eindelijk klaar 
om producten toe te voegen aan je Magento webshop! 

Nu we categorieën hebben aangemaakt en attributen hebben toegevoegd aan 
attributensets, kunnen we eindelijk beginnen met het aanmaken van producten. 

 
Heb je nog geen attributen aangemaakt? Doe dat dan eerst! Je kunt pas eigenschappen aan 
producten toevoegen wanneer je deze als attribuut hebt toegevoegd. 
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3. Magento Product Types 

In Magento kun je kiezen voor verschillende varianten producten, ieder met zijn eigen opties 
en kenmerken.  

Simpel product:  

Dit is de meest eenvoudige manier om een product toe te voegen. Een simpel product is een 
tastbaar product zonder uitgebreide opties en leverbaar in 1 variant. 

Configureerbaar product:  

Via deze optie kun je de klant nog meer keuzemogelijkheden geven. Bijvoorbeeld, in je 
webwinkel verkoop je jeansbroeken in drie kleuren en vijf maten. Dan zou je 3x5=15 producten 
moeten aanmaken met verschillende artikelnummers (SKU). Deze producten kun je daarna 
toevoegen aan een configureerbaar product. De klant moet dan de maat en kleur kiezen 
voordat het product in de winkelwagen kan worden geplaatst. 

 
Ook bij een Simpel product kun je een keuzemogelijkheden zoals maat of kleur laten 
selecteren. Het verschil is dat bij een Simpel Product de voorraad van de productopties niet 
kan worden bijgehouden. Ook worden de keuzemogelijkheden van een simpel product niet 
weergegeven in de gelaagde navigatie. 

Gegroepeerd product:  

Kies deze productvariant als je soortgelijke producten wilt weergeven op dezelfde pagina. 
Denk hierbij aan flesjes met een inhoud van 30ml, 50ml of 100ml. Via een gegroepeerd product 
worden alle inhoudsmaten worden weergegeven, en de klant kan de gewenste inhoud kiezen en 
in de winkelwagen plaatsen. 

Virtueel product: 

 Een product wat niet tastbaar is en ook niet hoeft te worden verzonden. Denk hierbij aan 
extra garantie of een dienst. 

Download-product: 

Een downloadbaar product is een niet-tastbaar product waarmee je bestanden kunt verkopen. 
Denk hierbij aan b.v. muziek, foto’s, video e.d.  De bestanden hoeven niet per se op je eigen 
server te staan, want het mag ook een link zijn naar een bestand op een andere server. 

Bundelproduct:  

Een bundelproduct is een product wat wordt samengesteld uit verschillende onderdelen, 
waarbij ieder onderdeel weer voorzien is van eigen keuzemogelijkheden. Een goed voorbeeld is 
het kopen van een complete PC. Je kunt zelf bepalen hoeveel intern geheugen of wat voor 
monitor er bij de PC moet worden geleverd. 
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4. Nieuw Simple Product Aanmaken 

Ga naar Catalogus > Beheer producten. Je ziet een lijst met alle producten in de webwinkel: 

 
Webshop Producten beheer 

Klik op Product toevoegen 

 

 
 

Kies de attributenset en productvariant 

Attributenset: Kies je aangemaakte attributenset om de attributen van deze set te gebruiken. 
Je kunt ook kiezen voor Default voor de standaard systeem attributen. 

Producttype: Simpel product. Als dit je eerste product is kies je voor Simpel product. Je kunt 
ook kiezen voor Configureerbaar product. Ga dan ook verder met invullen volgens onderstaande 
stappen. 

Klik op Ga Verder. 
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1. Tabblad Algemeen invullen. 

Nu gaan we het product aanmaken. 

 
Tabblad Algemeen 

Merk op dat er verschillende termen uit de attributenset nu zichtbaar zijn: Maat S-XL / Kleur 

Alle velden met een * zijn verplicht en moeten worden ingevuld. Je kunt een product niet 
opslaan als er nog verplichte velden zijn, die leeg zijn. Ook al staan die in niet zichtbare 
tabbladen. Zoals Prices / Prijs.  
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Naam: De naam van het product zoals die zal verschijnen in je webwinkel. (Noppies) 

Omschrijving: Schrijf een tekst die het product omschrijft. Deze tekst wordt weergegeven op 
de productpagina onder het kopje Details. 

Short description: Een korte omschrijving die zal worden weergegeven bovenaan de 
productpagina (naast de productafbeelding en de productprijs). 

Artikelnummer of SKU: Vul hier het artikelnummer in waarmee Magento je product kan 
identificiëren. Deze zijn uniek in de winkel en dit wordt door Magento afgedwongen. Er kunnen 
geen 2 identieke SKU’s zijn. 

Gewicht: Vul het gewicht in van het product, deze instelling wordt gebruikt bij het berekenen 
van de verzendkosten. Vul 1 in als je het gewicht niet weet. Er moet iets staan. 

Set Product as New from / to Date: Je kunt producten als nieuw product instellen. In de 
webshop worden nieuwe producten op de voorpagina weergegeven. Door hier een datumreeks 
in te vullen kun je instellen hoe lang een product zichtbaar moet zijn als nieuw product. 
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URL-key: Dit is de zoekmachine vriendelijke URL van het product. Je mag geen spaties 
invullen. Als je dit veld leeg laat, zal Magento zelf een URL-key aanmaken op basis van de 
productnaam. 

 

Status: Ingeschakeld 

Zichtbaarheid: Hier kun je instellen of het product overal zichtbaar is (catalogus, zoeken) of 
als het bijvoorbeeld alleen via de zoekfunctie gevonden moet worden, of, nog belangrijker, of 
een product niet zichtbaar is, omdat het deel is van een configureerbaar product (verderop 
meer) 

2. Tabblad Prijzen 

Klik op het tabblad prijzen om het volgende scherm weer te geven. 

 
Tabblad Prijzen 

Prijs: Vul de prijs in van het product. 
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Speciale prijs: Een aanbiedingsprijs van het product. Deze wordt in een speciale kleur en 
opmaak weergegeven op de frontend. 

Bij Group Price kun je speciale prijzen invoeren voor verschillende klantgroepen, en je kunt 
ook staffelprijzen toevoegen. B.v. 1 = 100,- ; 5 of meer = 90,- per stuk enz. 

BTW-klasse : Hoog. Als je 21% BTW moet berekenen, selecteer Hoog. ( 6% Laag of 0% Geen) 

3. Meta Informatie 

 
Tabblad met Meta Informatie 

Open het tabblad Meta Information. 

De gegevens die je in dit scherm invult zullen in de SERP (serch engine results page ) resultaten 
worden getoond. 
In dit scherm vul je een zoekmachinevriendelijke titel in voor het product. Meta-keywords zijn 
niet van belang. Meta-omschrijving moet je wel invullen, schrijf een paar korte zoekmachine 
vriendelijke regels. (advertentie stijl) b.v. “Koop nu je noppies broek bij webshop.nl. Er is al 
een Noppies voor 49,95.  Webshop.nl dé webshop voor Zwangerschaps-, Baby-,  en 
Kinderkleding”  of iets dergelijks. 
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4. Afbeeldingen 

 
Tabblad Afbeeldingen 

Klik op het tabblad Afbeeldingen. In dit scherm kun je afbeeldingen uploaden die bij het 
product worden getoond. Je kunt meerdere afbeeldingen tegelijk uploaden, bijvoorbeeld van 
het product zelf, de achterkant, de verpakking, etc. 

Klik op Browse Files om afbeeldingen te selecteren. Je kunt meerdere afbeeldingen tegelijk 
selecteren. Om de afbeeldingen ook daadwerkelijk te uploaden moet je klikken op Upload 
Files. 

In het scherm wat verschijnt heb je verschillende opties: 

Label (Alt-tag): De alternatieve tekst voor de afbeelding. Zoekmachines kunnen geen 
afbeeldingen lezen, de tekst in dit label kan wel worden gelezen. 
Sorteervolgorde: De volgorde waarin de afbeelding moet worden weergegeven in de slider 
Base image: De hier geselecteerde afbeelding is de grote product afbeelding die wordt getoond 
bij inzoomen. 
Voor de werking van de product specifieke color swatches dienen deze hier met de eindiging 
-swatch voorzien te worden.  

Small image: De afbeelding die je hier selecteert wordt getoond in de categorieën lijst 

Thumbnail: Deze afbeelding wordt getoond in de winkelwagen 

Sluit uit: De afbeelding wordt niet getoond in de slider 

Verwijderen: Aanvinken om de product afbeelding te verwijderen. 
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Let op:  De foto die als eerste of überhaupt getoond wordt, heeft de drie zwarte bolletjes 
geselecteerd. Deze staan standaard op Geen beeld. Indien je deze niet aanvinkt wordt er geen 
foto getoond!. 

 

5. Voorraad 

In Magento kun je productvoorraden beheren. Open het tabblad Voorraad. In dit scherm kun je 
de beschikbare voorraad per product instellen. 

 
Voorraad beheren in Magento 
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Vul in: 

Voorraad beheren: Ja, of kies Nee om de voorraad niet te beheren. 

Min/Maximaal aantal in winkelwagen: belangrijk voor producten die je bijvoorbeeld per doos 
van 6 verkoopt. Of als er een beperkte beschikbaarheid is, dan kun je hier een maximum aantal 
invullen. 

Decimalen in aantallen: Als je Ja selecteert kan de klant een decimaal getal invullen in plaats 
van een rond getal. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor producten als stoffen, je klant kan dan 2,5 
meter stof bestellen. 

Backorders: Als je dit op Aantal onder 0 toestaan (of: en klant inlichten) zet, dan kan je klant 
een bestelling plaatsen voor een product wat niet in voorraad is. 

Beschikbaarheid: selecteer In Voorraad als het product op voorraad is. 

6. Categorieën 

Via het tabblad categorieën kun je het product toevoegen aan een of meerdere categorieën of 
subcategorieën. Jeans is een subcategorie van Dames. Producten is de z.g. Root Categorie. 
Daar kun er maar één per winkel van aanmaken. 
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Voorraad beheren van producten in Magento 

7. Verwante producten, Upsells, Cross-selling 

De indeling van drie tabbladen is identiek. Via deze tabbladen kun je producten aan elkaar 
koppelen. 

8. Eigen opties 

In het tabblad eigen opties kun je opties toevoegen voor het product. Van deze opties wordt 
geen voorraad bijgehouden. 

9. Product opslaan 

Alle tabbladen doorlopen? Niets vergeten in te vullen? Dan kun je het product opslaan! Klik 
op Opslaan. Je hebt nu een standaard product, waar geen maten e.d. gekozen kunnen worden 
volgens dit systeem. Be je wel iets vergeten dan laat Magento je dat weten middels rode tekst.  

 

10. Configureerbaar product 
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Hieronder volgt de uitbreiding op het standaard product, configureerbaar product. 
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5. Configureerbaar product 

 

 

Geassocieerde producten beheren in Magento 

Een geassocieerd product bestaat in wezen uit een standaard product met een aantal, 
overigens niet apart zichtbare “onder” producten. De voordelen zijn o.a. dat de aanmaak 
hiervan vel sneller gaat, en dat per product, dus maat / kleur/ materiaal combinatie, voorraad 
controle mogelijk is. De webshop houdt, aan de hand van de verkopen en retouren 
(creditnota’s), zelf de voorraad bij. Ook aan de voorkant ziet de bezoeker gemakkelijker of 
een bepaalde maat / kleur combinatie voorradig is. 
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Overzichts pagina eenvoudig product aanmaken 

 

Kies in Catalogus > Manage Producten > voeg Product toe  voor de gewenste attributenset en 
het producttype Configureerbaar Product. 

 

Configureerbaar product aanmaken 

 

Voordat je kunt beginnen met het aanmaken van maten , kleuren e.d. vraag magento eerst 
welke attributen je wilt gaan gebruiken voor dit specifieke product. 
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Selecteer Configureerbare attributen 

Kies uit het lijstje de gewenste attributen en dan op doorgaan. Zoals uit de melding blijkt zie 
je hier alleen attributen die aan bepaalde regels voldoen.  

 
Zie je het gewenste attribuut niet, dan is het attribuut niet goed ingesteld, of niet in de 
attributen set opgenomen of beide! 

 

Maak een product aan zoals boven reeds besproken. De beschrijving, foto’s, prijs e.d. gelden 
voor het hoofdproduct, en alle geassocieerde producten. 

In het Tabblad Geassocieerde Producten zie je de gekozen attribuut waarden 

 

1. super product attributen configuratie  

 
super product attributen configuratie 

Hier kun je afwijkende prijzen voor het attribuut aangeven in euro’s (gemaakt) of een 
percentage. Ook kan, indien gewenst nog de naam van het attribuut aangepast worden. 

en  

 

2. snel en eenvoudig een product aanmaken. 
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snel en eenvoudig een product aanmaken 

SKU: Deze wordt door Magento automatisch en uniek aangemaakt 

Gewicht: Vul het gewicht van het product in  

Status: Aan of Uitgeschakeld. 

Zichtbaarheid: Kies voor niet afzonderlijk zichtbaar. Anders is het product zonder foto’s en 
beschrijving in de winkel zichtbaar. 

Kleur: Kies één van de in het zelf aangemaakte attribuut Kleur, aangegeven kleuren. Kies bij 
prijs een nieuwe / afwijkende prijs indien nodig. 

Dames maat:  Kies één van de in het zelf aangemaakte attribuut Dames maat, aangegeven 
maten. Kies bij prijs een nieuwe / afwijkende prijs indien nodig. 

Hoeveelheid: Kies hoeveel stuks voorraad er van dit kleding stuk in de opgegeven kleur en 
maat beschikbaar zijn.  

Magento geeft aan de voorkant automatisch aan welke combinaties wel of niet beschikbaar 
zijn. Indien voorraad beheer aan staat, wordt er bij verkoop van de laatste maat/kleur, het 
bijbehorende product vanzelf uitgezet. 

 

Configureerbaar product 

Na een klik op Snel aanmaken wordt het product toegevoegd aan het hoofdproduct. 
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Toegevoegd geconfigureerd product 

Herhaal deze stappen tot je alle varianten hebt toegevoegd en sla dan het artikel op. 

1. Kleurstalen (color swatches) 

Kleur swatches zijn de voorbeeld kleurstalen in de winkel bij de producten (individueel per 
product) 

 
Color swatches 
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en algemeen voor het attribuut kleur in de “layered navigation.” Voor de duidelijkheid, dit 
zijn twee verschillende systemen!  

 
Layerd navigation 
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Product afhankelijke kleur stalen. 

 

Product afhankelijke kleur stalen. 

 

De kleurstalen voor de product kleuren worden in de reguliere product foto galerij opgenomen. 
Dat kan een klein stukje kleur zijn, zoals in het voorbeeld, maar dit kan ook een product foto 
zijn van het product in kwestie. Belangrijk is alleen dat de afbeelding die als kleurstaal moet 
optreden ook zo heet: zwart-swatch / goud-swatch . Dus de uitgang –swatch is belangrijk. 
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De kleur stalen voor de layered navigation worden opgeslagen in de map 
media/wysiwyg/swatches. Deze is bereikbaar vanuit de product omschrijvingen.  

Klik achtereenvolgens op algemeen > WYSIWYG Editor > Show / Hide Editor  

 

 
De Wysiwyg editor. 

In deze editor daarna op het boom icoon 

 
Foto kiezer. 

Daarna op bladeren : 

 
File browser. 
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En tenslotte vindt je in  de map swatches de reeds geüploade kleurstalen. 

 
Map swatches met de kleurstalen. 

De kleurstaal namen komen overeen met de kleur namen in het attribuut Kleur. Alleen dan 
vindt Magento de bijhorende kleur bij het attribuut in de Layered Navigation. Plaats geen 
kleurstalen in een andere map dan “swatches” maak ze minimaal  50px x 50px in  PNG 
formaat. 
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Indien hier iets fout gaat toont Magento alleen de naam van het attribuut in de navigatie. Net 
zoals tekst gebaseerde attributen zoals XL L enz. 

 

 

Als tot nu toe alles goed is gegaan heb je functionerende configureerbare producten in de 
webshop. Uiteraard kun je ook , als je eenmaal een goed werkend voorbeeld hebt, dit product 
kopiëren  en dan aanpassen. 

1. Dupliceren 

 

 
Een aantal attributen worden  standaard niet mee gekopieerd zoals aan / uitgeschakeld, 
foto’s, voorraad, SKU. Let daar wel op. Dit is overigens met opzet gedaan om pure duplicaten 
tegen te gaan. 
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