Toevoegen product-categorie als menu item:
Een product moet in een categorie worden geplaatst. Voordat een product wordt
aangemaakt is het daarom handig om eerst een categorie aan te maken. Dit kan
op de volgende wijze gedaan worden:
1. Login bij WordPress, je komt dan in je WP backoffice.
2. Ga naar het menu item ‘Producten’.
3. Kies het subitem ‘Categorieën’ er verschijnt vervolgens een nieuw venster.
4. Vul bij het veld ‘Naam’ de gewenste naam van de categorie
5. Klik vervolgens op [ Nieuwe productcategorie toevoegen ] en de categorie is
aangemaakt.
6. Vervolgens zie je rechts in de rij met alle categorieen de nieuwe categorie
staan.
7. Als je met de muis over de categorie-naam gaat, verschijnen er meerdere
opties waaronder het woord bekijken.
8. Als je hier op klikt opent zich een venster met daarin de pagina van die
categorie. ( http://www.website.nl/product-categorie/categorienaam/ )
9. Ga met je muis naar de menubalk bovenin je browser en selecteer dit adres in
zn geheel en rechtsklik en kies dan [ kopieeren ].
10. Ga terug naar je WP backoffice en klik op Pagina’s > nieuwe pagina
11. Voer in de titel van je nieuwe pagina dezelfde naam in als van de nieuwe
categorie.
12. Ga nu naar beneden naar de balk [ pagina linkt naar ]: en klik op het puntje
[ Een aangepaste URL ]
13. Er opent zich een balkje, haal de reeds ingevulde tekst ( http:// ) weg en
rechtsklik met je muis en selecteer [ plakken ].
14. Klik nu op de blauwe knop [ Publiceren ].
15. Nu is er een pagina aangemaakt die direct doorverwijst naar de betreffende
categorie.
16. Om deze pagina in het menu te plaatsen ga je in je Wp backoffice naar
Weergave > Menu’s.
17. Selecteer daar uit het linker rijtje van pagina’s de nieuw toegevoegde pagina
en klik vervolgens op [ aan menu toevoegen ].
18. Nu staat de pagina in het menu, helemaal onderaan de lijst van al bestaande
menu items. Sleep het nieuwe menu-item naar de gewenste plek waar je em in
het menu wilt hebben.
19. Als laatste klik je op [ Menu opslaan ] en nu staat de pagina in het menu.
20. Het resultaat is dat als je een product in die categorie plaatst, en je in het
menu op die categorienaam klikt, alle producten tevoorschijn komen in die
categorie.

