
Welkom bij de introductie:

‘Hoe werkt de Voorraadmodule?’

VWE biedt de mogelijkheid om complete voorraad te tonen op je eigen website.

Eén van de nieuwe oplossingen binnen de 

Module Actief!



Vanaf de homepage ga je naar Mijn Website



Via de knop Instellingen…

… en vervolgens Hexon Voorraadmodule kun je je 

voorraad op een professionele manier op je website 

integreren en de instellingen beheren.



Je kunt verschillende voorraadlijsten voor 

meerdere websites aanmaken en beheren.



Klik op één van de URL´s om deze te 

bewerken…

…of maak een nieuwe voorraadlijst aan.



Voorbeeld
In deze eerste stap kun je onder andere de 

prijzen, talen en domeinnaam instellen.



Het is mogelijk om verschillende voorraadlijsten te maken 

voor bepaalde delen van de voorraad. Daarom kun je hier 

aangeven welke categorieën en soorten voertuigen in 

deze voorraadlijst getoond moeten worden.



Geef hier aan of gebruikers kunnen zoeken in 

de voorraad…

… en waarop er gezocht kan worden. 

Zoals op merk en model, maar ook 

bijvoorbeeld op bouwjaar.



Indien je ervoor hebt gekozen dat gebruikers in je 

voorraad kunnen zoeken, dan kun je hier aangeven 

waarop ze de zoekresultaten kunnen verfijnen.



Hier kun je instellen hoe het voorraadoverzicht eruit 

moet zien. Hoeveel voertuigen moeten er 

bijvoorbeeld getoond worden? En in welke volgorde?



Stel hier in hoe de detailpagina eruit moet zien.

De detailpagina is de pagina die de gebruiker ziet 

wanneer hij op een advertentie klikt.

Stel hier in welke partners en social media buttons  

getoond moeten worden bij de advertentie



Je kunt zelf het uiterlijk van de voorraadlijst bepalen.

Zo kun je een template kiezen, bepalen hoe foto’s getoond 

moeten worden en de kleur en lettertype instellen.



In deze stap kun je de voorraadlijst koppelen 

aan Google Analytics.



Hier kun je de snelzoeker instellen en aangeven of je 

gebruik wilt maken van een carrousel, die de 

voertuigen beknopt weergeeft.



In deze laatste stap kun je de SEO-instellingen

doorlopen. Oftewel: ervoor zorgen dat je voorraad via 

zoekmachines zo goed mogelijk gevonden wordt.



Als de voorraadlijst helemaal is ingesteld, hoeft deze 

alleen nog op je website geplaatst te worden. Hoe dat 

moet, staat uitgelegd in de integratiehandleiding.


