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Tegoed instellen.

Foto’s weergeven op naam.
Automatisering verlengen.

Meerdere pakket prijzen instellen.

Melding om te voorkomen dat mensen op volgende, volgende klikken alvorens ze een
selectie gemaakt hebben.

•

Nieuw product toegevoegd.

Tegoed instellen en meerdere pakket prijzen instellen.
Naast de huidige instelmogelijkheid om het
aantal gratis foto’s in te stellen is het nu ook
mogelijk om zelf pakketten samen te stellen.
Zo kun je zelf kiezen hoeveel foto’s welke prijs
kosten, daarbij is de functie ‘een totaalprijs’
voor alle foto’s gebleven en deze kan aan of
uitgezet worden.
Daarbij is het mogelijk om een gratis tegoed in
te stellen voor je klanten, dit bedrag kan van de
producten of de foto’s afgehouden worden. Let
wel, het gratis tegoed geld niet voor de
verzendkosten. Uw klant zal altijd €4,95
verzendkosten zelf moeten bijdragen. Normaal
wordt er voor u als fotograaf geen extra factuur
meer gestuurd wanneer klanten een product
bestellen, dit wordt immers automatisch
geregeld via de betaling met Stripe. Wanneer u
een product als tegoed instelt sturen wij echter
wel een factuur met de kostprijs van het
desbetreffende product, dit kan namelijk niet
geautomatiseerd worden via Stripe.

Melding om te voorkomen dat mensen op volgende, volgende klikken alvorens ze een
selectie gemaakt hebben
Helaas hebben we gemerkt dat klanten de uitleg niet goed lezen en maar op volgende en wederom
op volgende klikken om dit te voorkomen hebben we een melding ingesteld. Wanneer er op
volgende wordt geklikt voordat er een selectie gemaakt wordt ontvangt je klant een kleine pop-up
in het scherm.

Bestanden selecteren op naam
Aangezien vaak foto’s in een galerij beter te bekijken zijn als je ze op volgorde ziet is deze optie
toegevoegd. Wanneer klanten de galerij openen blijft hij echter in eerste gesorteerd staan op
dynamische volgorde zodat de uitlijning onderaan de pagina het mooiste blijft. Klanten kunnen er
wel voor kiezen deze op volgorde van naam te zetten. Let er dan wel op dat de uitlijning onderaan
de pagina iets minder gelijk is

Automatisch verlengen
Wanneer je abonnement bijna is verlopen krijg je automatisch via je account de vraag of je wil
verlengen en voor hoelang.
Nieuw product:
Houten foto cirkels. Deze houten fotocirkels zijn 6 mm dik en zijn er in de maten doorsnede ø
10, 20, 30 en 40 centimeter, de cirkels zijn voorzien van een magnetisch plak ophang systeem.
Hierdoor is een spijker in de muur niet nodig en is wisselen van de cirkel volgorde erg eenvoudig.
Let op, wanneer je dit product aan je klanten wil aanbieden dien je deze wel even aan te vinken in je
product lijst (onder instellingen -> prijzen).

