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VirtueMart is absoluut een van de meest gebruikte winkel software
voor internet. In sommige landen staat het op de tweede plaats in
populariteit tussen alle eCommerce platforms.
Op dit moment heeft het VirtueMart team 2.0.20b als laatste versie
uitgebracht. Deze versie is compatibel met Joomla 2.5. Dit is een
mooie gelegenheid om hierover een handleiding uit te brengen.
VirtueMart is zeer flexibel en er zijn inmiddels veel extensies beschikbaar. Begin met deze
handleiding. Daarna kunt u zich met meer vertrouwen verdiepen in de meer geavanceerde
mogelijkheden en extensies. Alvorens met de installatie te beginnen is het handig te
controleren of uw Joomla! Site is ingesteld op Nederlands. Bij de installatie van VirtueMart
wordt hiermee rekening gehouden en zal de Winkel ook direct in het Nederlands zijn.
NOOT: Als u nieuw bent in het gebruik van Joomla in combinatie met Virtuemart, dan raad
ik u aan om lokaal op uw eigen computer met behulp van bijvoorbeeld Xampp direct twéé
sites aan te maken. Eentje met de voorbeeldbestanden van Virtuemart en één site zonder de
voorbeelddata. Hetgeen u heeft geleerd in de site met de voorbeelddata kunt u dan direct in de
praktijk proberen te brengen zonder de eventuele overlast van al aanwezige artikelen enz. Het
zou zelfs al het prototype kunnen worden van uw definitieve site. Veel succes.

Beginnen met VirtueMart
VirtueMart wordt geleverd met voorbeelddata. De beste manier om met VirtueMart te
beginnen is het opzetten van een onwikkelsite en daarin de voorbeelddata op te nemen en
deze vervolgens aan te passen. Tijdens het aanbrengen van de aanpassingen leert u te
manoeuvreren door het admin gedeelte en het opzetten van de winkel.
Als extra na de installatie zullen we behandelen:
Een overzicht van de standaard set-up
Het gebruik van de Administratie sectie
Aanpassen van de startpagina van de winkel
Aanpassen van de standaard valuta
Aanpassen van artikelprijzen en weergave
Instellen van PayPal als betaalmethode
Instellen van de basis verzendmethodes
Instellen BTW en rekenregels
Inrichten van de speciale velden bij artikelen *
* Dit wordt in de volgende versie verder uitgewerkt.

VirtueMart is zeer uitgebreid, mede door de vele details en opties. Deze handleiding geeft u
een goede basis voor de vaardigheden die u nodig heeft. Omdat VirtueMart 2.0 nog zo nieuw
is, zullen er regelmatig nieuwe versies worden uitgebracht met nieuwe mogelijkheden en
foutoplossingen. Ten tijde van het schrijven (aanpassen) van deze handleiding is inmiddels
versie VM 2.0.20b beschikbaar. Als u de basis leert kunt u snel uw weg vinden in VirtueMart
en zelf nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Stap 1. ACTIE: Downloaden, uitpakken

U kunt deze versie vinden op http://virtuemart.net. Ga naar Downloads > other Downloads of
ga rechtstreeks naar deze URL http://dev.virtuemart.net/projects/virtuemart/files.

Zoals u ziet liggen de ontwikkelaars van Virtuemart niet stil. Maak altijd gebruik van de
laatste stabiele versie. Voor testdoeleinden kunt u gebruik maken van de test versies. Ben er
zeker van dat u de nieuwste versie download. De bestanden zijn alfabetisch gesorteerd en de
laatste versie zal dus altijd ergens onderin te vinden zijn. Als er een nieuwere versie is als u
dit leest dan vindt u deze hier.
Extensies vindt u op de VirtueMart site http://virtuemart.net/news/virtuemart-extensions, of
bezoek de JED voor meer dan 200 extensies geschikt voor VirtueMart 2.0.x
Let er op dat in de naam van de VirtueMart download staat _extract_first – . Nadat u het
gedownload heeft moet u het bestand eerst uitpakken op uw locale computer of uw server. U
ziet nu nog twee ingepakte directories.

Nadat u het originele bestand heeft uitgepakt, upload en installeert u als eerste
com_virtuemart.2.0.20b.zip.

Herhaal de procedure voor com_virtuemart_ext_aio.2.0.20b.zip
Het eerste bestand is de VirtueMart winkel zelf, de tweede is een bundel met extensies en
modules om de winkel uit te breiden. De aio in de naam staat voor All In One Installer (AIO).

Stap 2. ACTIE: Installeren

Ga naar Extensies > Extensiebeheer > Blader naar het bestand > Klik Uploaden en installeren.
Als u de bevestigingspagina krijgt te zien wordt u gevraagd of u de voorbeelddata wilt
installeren. Installeer de voorbeelddata.
Herhaal deze procedure en upload ook het bestand met de toevoeging AIO

2a. RESULTAAT: De geïnstalleerde modules

Deze modules worden automatisch geïnstalleerd en geactiveerd in Modulebeheer.

2b. RESULTAAT: De geïnstalleerde plug-ins

Er zijn voor VirtueMart nog meer plugins geïnstalleerd. Deze zijn voor de overzichtelijkheid
weggelaten.
Deze plug-ins worden automatisch geïnstalleerd en geactiveerd.
U hoeft niet naar Modulebeheer te gaan tenzij u de positie van een module wilt wijzigen,
configureren of uitschakelen. Ook Plug-in beheer hoeft u alleen maar te openen als u een
plug-in wilt uitschakelen. Er zijn geen configuratieparameters voor welke plug-in dan ook

Step 3. ACTIE: Een Menu Item aanmaken

Ga naar Menu’s > Hoofdmenu > Nieuw menu-item toevoegen.
Uw startpagina toont een waarschuwing dat u een menu-item moet aanmaken voordat de
winkel toegankelijk zal zijn. Doe dat dus eerst.

3a. CONFIGUREREN: Naam en Selecteer

1. Geef het menu een titel (Bijvoorbeeld Winkel of Shop. Ik gebruik Winkel)
2. Klik Selecteren

3b. CONFIGUREREN: Selectie invullen

Onder VirtueMart klik Voorpagina.
U kunt ook kiezen voor Virtuemart weergave categorieën of Weergave categorie als dat meer
in uw behoefte voorziet of u maakt een speciale link aan. De standaard weergave is een
winkel startpagina met daarop o.a. Categorieën en speciale artikelen. Dit is in het
configuratiemenu nog aan te passen zoals we later zullen doen.

3c. RESULTAAT: De winkel startpagina met voorbeelddata is geïnstalleerd.

Om de winkel te bekijken gaat u naar de startpagina van uw Joomla! Site en klik op de menu
link welke u net heeft aangemaakt.
U ziet dat alle modules welke door de AOI zijn geïnstalleerd nu op de site worden getoond. U
kunt deze modules aanpassen en configureren in Modulebeheer.
VM - Shopping cart is gesloten
VM - Best Sales is gesloten
VM - Search in Shop is gesloten
VM - Featured products is gesloten
VM - Currencies Selector is gesloten
VM - Manufacturer is gesloten
VM – Category is open
U kunt al deze modules een voor een openen door op het kruisje naast de tekst te klikken. U
ziet nu dat deze positie voor enkele modules niet de meest ideale positie is. U kunt deze beter
een andere positie geven en hiervoor een aparte menuoptie aanmaken.

In de verschillende pagina onderdelen worden secties aangemaakt en tonen de artikelen op de
voorpagina van de winkel.
1.
2.
3.
4.
5.

Omschrijving van de winkel
Categorieën
Speciale artikelen
Nieuwste artikelen (leeg totdat u uw eigen artikelen toevoegt.)
Top Tien artikelen

Stap 4. ACTIE: Begin met het aanpassen van de informatie over uw bedrijf.

Ga naar Componenten > VirtueMart
Klik op Winkel – U kunt de Winkel icon gebruiken of in het menu op Winkel klikken. Dit
werkt allebei.

Stap 5. AANPASSEN: Bewerk de informatie over de verkoper

Pas de naam van de winkel en de bedrijfsnaam aan met uw eigen gegevens.
Stel de standaard valuta in en wijzig de lijst met geaccepteerde.
De standaard valuta is ingesteld op Euro. Om de standaard valuta te wijzigen selecteert u een
andere uit het drop down menu.

Stap 6. AANPASSEN: Bewerk de standaard en andere geaccepteerde valuta

Maak gebruik van de dropdown om de standaard valuta te wijzigen.
Ik heb de standaard valuta gewijzigd in Euro zodat alle prijzen in de winkelwagen worden
getoond met het € teken.
Standaard staat het valuta teken achter de prijzen. Ik vindt het mooier als dat teken er voor
staat. Dit kan op de volgende wijze worden aangepast.

Wijzig de standaard weergave {number} {symbol} door deze om te draaien zoals in
bovengenoemde afbeelding

Een van de modules welke u heeft geïnstalleerd is de valuta kiezer. De klant kan, terwijl hij de
winkel bekijkt, deze gebruiken om naar welke andere valuta te switchen die u heeft
goedgekeurd. Als u andere valuta wilt toevoegen of verwijderen gebruik dan het veld naast:
“Lijst met geaccepteerde valuta”

6a. AANPASSEN: Kies andere valuta

Plaats de cursor in het veld zodat de keuzelijst wordt getoond. U kunt op het X klikken naast
de naam van de valuta welke standaard zijn toegevoegd, om deze te verwijderen. Het
toevoegen van een valuta kan middels het aanklikken van een valuta in de selectielijst.

6b. RESULTAAT: Uw valuta sectie moet er nu zo uitzien

Om de valuta kiezer te laten werken, moet de standaard valuta worden toegevoegd aan de lijst
met geaccepteerde valuta. Als u dit niet doet zal de valuta kiezer op de winkelpagina deze
mogelijkheid voor de klant niet laten zien.
Als u slechts een valutasoort gaat gebruiken kunt u de lijst met geaccepteerde valuta leeg laten
en alleen de standaardvaluta instellen.

Stap 7. ACTIE: Aanpassen van logo van de winkel

1. Ga naar beneden naar het onderdeel: Afbeelding informatie
2. Pas de velden “Getoonde naam” en “Getoonde beschrijving” aan. ( U kunt Bestand
geactiveerd? Uitschakelen als u geen afbeelding gaat gebruiken.)
3. Activeer de juiste knop . Er gebeurt niets als u geen keuze maakt. Dit kan verwarrend
zijn vanwege de plaats van de bijbehorende labels. Kies voor de juiste.
4. Ga op uw computer naar het juiste bestand dat u wilt uploaden
5. Ga terug naar boven op de pagina en klik op “Opslaan” om deze actie af te ronden.

7a. HERHALEN: Voor de verkleinde afbeelding

Step 8. CONFIGUREREN: Wijzig de Aanvullende informatie van de
verkoper

1. Ga naar het tabblad Aanvullende informatie.
2. Vul de verplichte velden in
3. Klik op opslaan boven aan de pagina.

De velden welke met een * zijn gekenmerkt en een blauwe achtergrond hebben, zijn
verplichte velden en moeten worden ingevuld anders kunt u uw wijzigingen niet opslaan. Als
u de winkel vanaf het begin af aan opbouwt, zonder gebruikt te maken van de voorbeelddata,
zullen al deze velden leeg zijn. In dat geval moet u als eerste taak op uw lijst deze velden
invullen voordat u gegevens op de andere tabbladen kunt aanpassen.

Stap 9. ACTIE: Inschakelen betaalsystemen

Ga in het VirtueMart menu naar Winkel > Betaalsystemen.
Als de pagina wordt geopend ziet u een bijna lege pagina.

9b. CONFIGUREREN: Toevoegen nieuw betaalsysteem

Klik op Nieuw.

9c. CONFIGUREREN: Kies systeem

1. Ga naar het tabblad Informatie betaalsysteem
2. Klik op JA om het betaalsysteem te activeren

3. Vul een naam in voor het betaalsysteem (U kunt niet opslaan voordat u dit heeft
gedaan)
4. Kies voor het betaalsysteem VM - Payment, Standard
5. Klik op opslaan boven aan de pagina
HERHAAL: Als u ook PayPal gaat gebruiken als toevoeging op VM - Payment, Standard,
herhaal dan deze stap en kies deze keer voor Paypal.

Inmiddels zijn er veel meer betaalsystemen beschikbaar voor VM2.0.x. Wellicht worden er
nog meer betaalsystemen aan het systeem toegevoegd. U kunt bovengenoemde stap blijven
herhalen voor alle betaalsystemen die u wilt toevoegen.

Stap 10. ACTIE: Publiceer de betaalsystemen

Nu de betaalsystemen zijn ingeschakeld ziet u deze in Betaalsysteem [ lijst ]
1. Zorg er voor dat de betaalsystemen die u wilt gebruiken zijn ingeschakeld.
2. Klik op VM PayPal Het betaalsysteem wordt geopend zodat u aanpassingen kunt
maken.

10a. CONFIGURATIE: Verander van tabblad

Kies het tabblad Configuratie.
Bewerk de Parameters.
Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.
Als u gebruik maakt van afbeeldingen voor de Betaalsystemen, zult u een map moeten
aanmaken op deze locatie:
/images/stories/virtuemart/payment

10b. CONFIGUREREN: Toewijzen aan klantgroepen
Als u een bepaalde betaalmethode toewijst aan een of meerdere klantgroepen heeft u de
mogelijkheid om in het configuratiemenu aan te geven dat de klanten bij het afrekenen niet
meer wordt gevraagd om een betaalmethode te kiezen. De aan hun klantgroep gekoppeld
betaalsysteem wordt dan automatisch geselecteerd en getoond. Ga hiervoor naar het menu:
Configuratie > tabblad Afrekenen en zet hiervoor een vinkje achter het veld: “Activeer
automatische keuze betalingswijze”.

Stap 11. ACTIE: Inschakelen van de verzendmethoden

1. Ga in het VirtueMart menu naar Winkel > Verzendmethodes
2. Klik op Nieuw
U ziet wederom een lege pagina, identiek aan de pagina bij de betaalsystemen. De procedure
voor het toevoegen van verzendmethoden is gelijk aan die van het toevoegen van
Betaalsystemen.

11a. CONFIGUREREN: Kies verzendmethode

1. Ga naar het tabblad Informatie verzendmethode
2. Klik op JA om in te schakelen
3. Vul een naam in voor de verzendmethode, ik gebruik hier VM - Vervoerder, gewicht,
postcode en land
4. Kies een method uit de Choose dropdown lijst
5. Sla uw wijzigingen op
Er is op dit moment slechts één verzendmethode. In de toekomst zullen er meer verschijnen.

11b. CONFIGUREREN: Toewijzen aan klantgroepen
Als u een bepaalde verzendmethode toewijst aan een of meerdere klantgroepen heeft u de
mogelijkheid om in het configuratiemenu aan te geven dat de klanten bij het afrekenen niet
meer wordt gevraagd om een verzendmethode te kiezen. De aan hun klantgroep gekoppeld
verzendsysteem wordt dan automatisch geselecteerd en getoond. Ga hiervoor naar het menu:
Configuratie > tabblad Afrekenen en zet hiervoor een vinkje achter het veld: “Activeer
automatische keuze verzendmethode”.

11c. CONFIGUREREN: Configureer de verzendmethode

1. Ga naar het tabblad Configuratie
2. Voeg de parameters toe
Als u een logo gebruikt voor de verzendmethode, dan moet u eerst de map voor de
afbeeldingen aanmaken in: /images/stories/virtuemart/shipper.

Het volgende onderwerp dat u nu zou kunnen aanpakken zijn de Belastingtarieven (BTW). de
Dit is echter een belangrijk onderwerp dat een eigen onderdeel in de handleiding verdiend.
Deze is opgenomen in onderdeel 15. Er zijn standaard enkele voorbeeld belastingtarieven
ingevoerd die we op dit moment kunnen gebruiken voor het vervolg van de handleiding.
Wij hebben nu alle basisgegevens toegevoegd en ingeschakeld, laten we nu gaan doen wat de
meeste mensen als eerste willen doen. Het aanpassen van de wijze waarop alles wordt
getoond.

Stap 12. ACTIE: Aanpassen van de Winkel omschrijving

Tijdens het installeren van de is er een standaard winkel omschrijving aangemaakt. Deze
kunnen we nu aanpassen aan onze eigen omschrijving.

12a. CONFIGUREREN: Navigeer naar de winkel

1. In het VirtueMart menu ga naar Winkel > Winkel
2. Klik op het tabblad van de verkoper
3. Scroll op de pagina naar beneden naar het kader: Beschrijving
Het zou er bekend uit moeten zien om dat we er al eerder zijn geweest. We hoeven alleen
maar naar beneden te scrollen om het kader te vinden.

12b - CONFIGUREREN: Bewerk de inhoud

1. Bewerk de omschrijving
2. Pas de leveringsvoorwaarden aan
3. Zorg er voor de u de wijzigingen opslaat.
U moet de leveringsvoorwaarden aanpassen, zelfs als u deze niet gaat gebruiken. Als u deze
niet aanpast krijgt u een bericht dat u de voorwaarden nog niet heeft aangepast. De enige
manier om deze mededeling te laten verdwijnen is te gehoorzamen.

12c - RESULTAAT: De nieuwe openingspagina van de winkel

Hier ziet u hoe de aangepaste voorpagina van de Winkel er uit ziet. Het heeft een nieuwe
introductie. Als u de introductie niet wilt laten zien en u wilt niet dat al deze artikelen en
secties op de openingspagina worden getoond, dan kunt u de weergave aanpassen in de
Configuratie sectie.

Stap 13. ACTIE: Bewerk de weergave van de openingspagina van de winkel

1. In het VirtueMart menu
2. Ga naar Configuratie > Configuratie
3. Klik op het tabblad Templates
Het eerste dat u ziet zijn de instellingen voor de winkelfrontend. U kunt hier zelfs een
template kiezen voor de Winkel welke afwijkend is van uw Joomla!
U kunt eveneens het aantal regels en de categorie weergave instellen.
Voor deze handleiding laten we alles zo als het is, geen wijzigingen aanbrengen. U kunt hier
later mee experimenteren. Voor nu laten we naar de rechterkant van de pagina gaan en met de
VirtueMart startpagina verder gaan.

13a. CONFIGUREREN: Kies de weergave voor de startpagina

U kunt zelf voor de openingspagina templates ontwikkelen naar uw eigen behoeften.
Bijvoorbeeld voor het alleen tonen van artikelen, het alleen tonen van categorieën of het tonen
van alle informatie.
Op dit moment zijn er geen extra templates beschikbaar in de installatiebestanden.
We laten het dus op Standaard staan. Als u wilt experimenteren dan kan dat op een later
moment. U heeft hiervoor ook ervaring nodig in het programmeren in PHP.

13b. CONFIGUREREN: Wijzig de zichtbare secties
De standaard instelling zorgt er voor dat uw openingspagina de verschillende artikelen
gegroepeerd laat zien in secties.
1.
2.
3.
4.
5.

Winkel omschrijving
Categorieën
Speciale artikelen
Nieuwste artikelen (leeg totdat u uw eigen artikelen toevoegt)
Top Tien artikelen

U kunt elk van deze aan en uit zetten door het inschakelen of uitschakelen van de check box.

13c. RESULTAAT: De aangepaste openingspagina.

Hier gebruik ik de standaard weergave en ik heb alleen de Nieuwste artikelen ingeschakeld. Ik
heb het aantal artikelen per rij aangepast in 5 (dit was 3).
De klanten zien nu:
1. De Introductie
2. De Categorieën
3. De Nieuwste artikelen
Door het kiezen van verschillende combinaties op het tabblad Templates kunt u de
openingspagina van de winkel binnen bepaalde grenzen aanpassen. Het is niet nodig middels
code of CSS iets aan te passen.
Nu de openingspagina onder controle is laten we eens kijken naar de artikelen.

Stap 14. ACTIE: Aanpassen van de artikelen

Als u naar de korte lijst kijkt op de openingspagina, dan ziet u direct dat er een zeer
verwarrende brij aan prijzen wordt vermeld. We moeten dat aanpassen. Dus laten we naar het
tabblad Prijzen gaan in de sectie configuratie.

14a. CONFIGUREREN: Uitschakelen en inschakelen ongewenste prijzen.

Klik op het tabblad Prijzen en zie alle check boxen voor tonen of niet tonen van de prijzen.
Schakel degenen die u niet wilt zien uit. De kolommen achter de omschrijving geven aan of
de label en/of de tekst zichtbaar is. De Toon label controls laten bijvoorbeeld de omschrijving
"Verkoopprijs zonder BTW" zien.

14c. RESULTAAT: De aangepaste artikelen op de openingspagina.
Ik heb de lijst als volgt aangepast.

Dit geeft de onstaande weergave als resultaat.

Hier staan nu dezelfde artikelen. Echter nu zijn alleen de Verkoopprijs, de verkoopprijs
zonder BTW en Bedrag BTW ingeschakeld. Alle andere regels zijn uitgeschakeld.

RESULTAAT: Uiteindelijke weergave van de openinspagina

Dit is de uiteindelijke Winkel openingspagina van mijn keuze
De openingspagina toont:
Introductie
Categorie lijst
Speciale artikelen
Top tien artikelen
De verzendmethoden en betaalmethoden zijn geactiveerd. Dus op dit moment moet het voor u
mogelijk zijn een test order te plaatsen. Er zijn ongetwijfeld nog meer aanpassingen die u wilt
maken als u meer ervaring krijgt. Deze handleiding is alleen gemaakt om u op weg te helpen.

15. Onderdeel BTW en Rekenregels
Dit onderdeel schept over het algemeen veel verwarring tijdens het instellen van de
winkeleigenschappen. Laten we de mogelijkheden maar eens nader bekijken. Dit menu is onderdeel
van het menu artikelen , maar had wat mij betreft ook in het configuratiemenu kunnen zitten.
De verschillende keuzes bij het aanmaken van een BTW regel verdienen wel wat extra uitleg.
Soort berekening
In het vak “Soort berekening” kunt u eigenlijk alleen kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- BTW per artikel
- BTW per factuur
De overige keuzemogelijkheden zijn bedoeld om andere rekenregels in te kunnen stellen waaronder
bv. prijswijziging per factuur of prijswijziging per artikel.
Ik heb hier gekozen voor BTW per artikel omdat ik op elke regel de BTW wil zien.
Artikel categorie
In het vak Artikel categorie heb ik geen keuze gemaakt. Ik koppel persoonlijk de BTW liever per
artikel zodat er ook gebruik kan worden gemaakt van het 6% tarief.
Als u hier wel een selectie maakt is dit alleen mogelijk als u in de winkel categorieën heeft waarin
alleen artikelen zijn opgenomen die altijd 21% of 6% BTW hebben
Klantgroepen
Ik heb hier alle klantgroepen toegevoegd omdat alle klanten te maken kunnen krijgen met een
bestelling waarvoor het 21% BTW tarief geldt. Dit geldt uiteraard ook voor het 6% BTW tarief.

Laten we als eerste maar eens een BTW-regel aanmaken voor BTW 21%.

1. In het VirtueMart menu ga naar Artikelen > BTW & Rekenregels
2. Klik op Nieuw
3. Hierna verschijnt onderstaand scherm

1. Vul de naam in welke u aan de regel wilt meegeven
2. Geef hier de beschrijving van de regel
3. Selecteer de klantgroepen waarvoor deze regel moet gelden
Laat alle overige instellingen zoals in dit voorbeeld en sla de regel op. Let er op dat de datum bij
“Startdatum” in de Amerikaanse weergave wordt getoond: in dit geval dus 1 oktober 2012.

15. Koppelen BTW aan de artikelen.
Laten we aan de hand van een praktijkvoorbeeld maar eens bekijken waar we bij het instellen
van de BTW rekening moeten houden.
Ik heb daarvoor een voorbeeld gekopieerd uit mijn eigen webwinkel zoals ik deze aan het
ontwikkelen ben op mijn eigen computer. Bij het uitkomen van versie Virtuemart 2.0.16 zijn
er in dit tabblad nog enkele wijzigingen aangebracht die op dit moment nog niet geheel
duidelijk zijn. Hier kom ik in een latere versie van deze handleiding op terug. Het ziet er in
ieder geval naar uit dat u meerdere prijzen kunt gaan opnemen voor verschillende
klantgroepen gedurende verschillende perioden. Maar dat later…
De velden opgenomen in het onderdeel “Artikelinformatie” wijzen eigenlijk zichzelf. U geeft
een unieke code en Artikelnaam op. Als u de fabrikanten al eerder heeft ingevoerd kunt u hier
een keuze maken. Dit geldt ook voor de categorieën en de klantengroep. Zoals je ziet is in het
veld klantengroep ook de klantgroep “anonymous” opgenomen. Als u dit niet doet zullen
potentiële klanten dit artikel niet te zien krijgen. Hiermee kunt u dus bewerkstelligen dat
geregistreerde (en ingelogde) klanten andere artikelen zien dan een toevallige passant.

De belangrijkste velden staan opgenomen in het onderdeel “Artikelprijzen”.
Een veel gemaakte vergissing is het maken van een verkeerde keuze in de velden achter
Basisprijs en Uiteindelijke prijs.

Veld achter “basisprijs”

Door hier te kiezen voor “Standaard regel toepassen” worden op dit artikel alle BTW
percentages toegepast en daarbij de overige rekenregels welke van toepassing zijn op een
bepaalde categorie. Dat is uiteraard niet in alle gevallen de bedoeling. Het kan dus zijn dat als
u zowel de 21% BTW als de 6% BTW als rekenregel heeft ingesteld, zonder deze aan een
categorie te koppelen, deze allebei tegelijkertijd aan een bepaald artikel worden gekoppeld.
Het is nu dus wel duidelijk dat ik in dit geval heb gekozen voor BTW 21%.
Het is te volgen aan de hand van een voorbeeld in de voorbeelddata. Bekijk de gegevens van
artikel P02 de Circular Saw. Dit artikel behoort tot de categorie Powertools en daarvoor geldt
een opslag van 20% omdat de categorie, waaraan het artikel is gekoppeld, is gekoppeld aan
de speciale rekenregel Duty for Powertools. Daarbovenop komt dan ook nog eens de BTW
van 21%.

Veld achter “uiteindelijke prijs”

Door hier te kiezen voor “Algemene regels toepassen” worden op dit artikel alle regels
toegepast, ingesteld bij BTW & Rekenregels, die te maken hebben met eventuele
prijsaanpassingen. In de voorbeelddata is een regel opgenomen die € 2,00 korting geeft op
alle artikelen uit de categorie “Handtools”. Omdat als berekeningswijze “Prijs na BTW” is
geselecteerd wordt de kostprijs eerst verhoogd met 21% BTW en daarna verlaagd met de
€ 2,00 korting.
En of u nu links om gaat of rechts om, er leiden meerdere wegen naar Rome. Het
belangrijkste is dat u de systematiek snapt die achter dit samenspel tussen prijzen, categorieën
en rekenregels schuilgaat. Verdiep u er goed in voordat u uw eigen winkel gaat inrichten. Dit
voorkomt frustraties.

16. Inrichten speciale velden bij artikelen.
Virtuemart biedt de mogelijkheid door middel van speciale velden extra informatie aan de
klant te vragen omtrent het artikel dat hij/zij wil bestellen. Deze velden zijn op te delen in
categorieën. De meest gebruikte zijn: velden die extra informatie vragen waardoor de
kostprijs veranderd (winkelwagen variant), velden om meerdere afbeeldingen toe te voegen
en simpele tekstvelden die worden gebruikt om extra informatie aan het artikel toe te voegen..
Deze velden moet je vooraf aanmaken en vervolgens aan een artikel koppelen. Ik zal hier de
meest voorkomende speciale velden nader toelichten.

Achtereenvolgens behandel ik de volgende speciale velden:
Velden welke kostprijs verhogend werken
Veld geschikt voor het uitvragen van bijvoorbeeld kleuren
Velden voor het toevoegen van extra informatie

16a. Veld dat kostprijs verhogend werkt.
Ook hiervoor neem ik weer een voorbeeld uit mijn eigen website.
In dit geval gaat het om licenties van een antivirus programma.
De licentie heeft een bepaalde basisprijs welke wordt betaald voor 1 computer. Ik wil dus in
dit geval weten van de klant voor hoeveel computers hij de licentie wil hebben.
Als eerste maken we een speciaal veld aan dat geschikt is voor het uitvragen van het aantal
computers. Ga hiervoor naar Artikelen->Speciale velden en klik op de knop “Nieuw”. Het
volgende scherm wordt getoond:

In soort veld kies je vervolgens voor: Winkelwagen variant. Ik geef als titel mee: Aantal
computers. Deze tekst verschijnt straks voor de keuzelijst. Vervolgens zet ik Winkelwagen
kenmerk op ja en in het veld “Standaard” zet ik de tekst: Maak een keuze. Deze tekst wordt
straks standaard in het keuzeveld getoond. In het veld “Tip” zet ik de tekst “Kies hier uw
licentie”. Het kan ook leeg gelaten worden.
Alle overige velden laat ik ongemoeid. Kies nu voor opslaan.
Heeft u verschillende artikelen waarvoor dit veld toepasbaar is dan kunt u het speciale veld
voor al deze artikelen gebruiken. U hoeft dit veld niet voor elk artikel apart aan te maken.
Vervolgens gaan we dit veld koppelen aan het artikel van mijn keuze.
Open het artikel en ga naar het tabblad “Speciale velden”. Dit ziet er nu als volgt uit.

U ziet dat het speciale veld al is opgenomen in het onderdeel “soort veld”. Zijn er meerdere
speciale velden dan zullen deze hier allemaal in voorkomen zodat u een keuze kunt maken.
Open de keuzelijst door op het pijltje te klikken en ik kies in dit geval (er is maar één keuze)
voor “Aantal computers”. Dit doe ik 6 keer waarmee ik de uiteindelijke keuzelijst ga vullen.
De velden Titel – Tip – Waarde – Type en Winkelwagen kenmerk zijn al gevuld. U gaat nu de
nodige aanpassingen aanbrengen in de velden : “Waarde” en “Prijs”. De gegevens zoals ik
heb ingevuld in het veld “Waarde” spreken denk ik voor zich. Het veld “Prijs” behoeft wel
enige toelichting. U vult hier namelijk het extra bedrag in dat bovenop de standaardprijs moet
worden betaald en niet de prijs die gevraagd wordt voor een licentie voor 2 computers.
Daarmee is het ook direct duidelijk waarom in de eerste twee regels in het veld “Prijs” het
getal 0 is opgenomen. Het bedrag moet worden ingegeven met als scheidingsteken tussen
centen en Euro’s een “punt”. Het uiteindelijke resultaat ziet u hieronder.

De voorkant van de winkel ziet er nu voor dit artikel als volgt uit:

Als u dit zelf gaat verwerken kan het zijn dat er bij u in de keuzelijst “gratis” komt te staan bij
de eerste twee keuzemogelijkheden. Dit komt omdat er geen prijsverhoging is opgegeven. Ik
heb dit opgevangen door in het taalbestand van Virtuemart de volgende aanpassing te doen:
COM_VIRTUEMART_CART_PRICE_FREE="". De taalstring is te vinden in het
taalbestand: uwdomein.nl/languages/NL/nl-NL.com_virtuemart.ini.

16b Veld geschikt voor het uitvragen van bijvoorbeeld kleuren
Als dit voor u een kostprijsverhogende factor is volg dan de stappen als aangegeven bij
onderdeel 16a.
Ik ga er hier van uit dat slechts een keuze mogelijk is tussen verschillende kleuren bij
gelijkblijvende prijs. Ook nu kan worden volstaan met het volgen van de stappen zoals
beschreven in onderdeel 16a. Immers u wilt de kleur uitvragen tijdens het bestellen in de
winkel. Er is echter één verschil. U kunt achter alle kleurvarianten ( opgeven in het veld
Waarde) die u aanmaakt bij de prijs overal 0 invullen.

16c Veld geschikt voor het plaatsen van extra tekst

De basis voor deze handleiding is de vertaling van het artikel:
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