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1. Installatie

De plugin is op 2 manieren te installeren, uploaden via Wordpress admin of via FTP.

Methode 1: Uploaden via Wordpress admin
In de meeste gevallen kan de plugin geïnstalleerd worden via de volgende url: www.domein-
naam.nl/wp-admin/plugin-install.php

Klik vervolgens op de knop “Plugin uploaden” en kies het .zip bestand van de PS in foodservice 
plugin. Wanneer het uploaden is voltooid, klik dan op “Activeer plugin”.

Methode 2: Plugin installeren via FTP
Unzip het bestand met de plugin en upload vervolgens de map “PS in foodservice” naar /
wp-content/plugins

Open de Wordpress admin na het uploaden van de plugin in de juiste map en klik op “Activeer 
plugin”. 

1.1 Login gegevens

Voor het gebruik van de plugin zijn de volgende gegevens vereist:
- Web-api gebruikersnaam
- Web-api wachtwoord
- Permalink token

Als je nog niet over deze gegevens beschikt kunnen deze aangevraagd worden via: 
info@psinfoodservice.nl.
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Op het moment dat de juiste gegevens ingevoerd zijn kan er ingelogd worden. De plugin gaat 
op dat moment verbinding maken met PS in foodservice en geeft het aantal producten weer 
die beschikbaar zijn in je assortiment. Vervolgens worden ook de overige menu-items zicht-
baar; Producten, Weergave, Shortcodes en Help.
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2. Assortiment PS in foodservice

Wanneer je op het item “Producten” klikt worden alle producten uit je assortiment van PS in 
foodservice geladen. De eerste keer kan dit even duren, afhankelijk van het aantal producten, 
per 1000 producten duurt het ongeveer 1 minuut.
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Zodra het assortiment vanuit PS in foodservice geladen is zie je een tabel met de producten. 
Deze tabel bevat 3 kolommen; Naam, Artikelnummer en de status. De status geeft aan of een 
product via de plugin geïmporteerd is in WooCommerce. Wanneer een product een groen vink-
je heeft, geeft dat aan dat dit product automatisch ge-update wordt wanneer er aanpassingen 
worden gedaan vanuit PS in foodservice. Deze check van updates gebeurt altijd 1x per nacht.

2.1 Producten importeren

Het importeren van producten naar WooCommerce is heel simpel, vink de producten aan die 
je wilt importeren en klik op de oranje knop “Producten importeren”. De plugin gaat vervol-
gens deze producten aanmaken binnen WooCommerce en direct vullen met de beschikbare 
gegevens vanuit PS in foodservice, het enige wat je vervolgens nog zelf dient te doen is het 
invullen van de prijs.
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2.2 Producten opnieuw ophalen

Als je kortgeleden nieuwe producten hebt aangemaakt in PS in foodservice en deze direct 
zichtbaar wilt hebben in je webshop, kun je deze ophalen door op de knop “Assortiment op-
nieuw ophalen bij PS in foodservice” te klikken. De plugin gaat vervolgens de huidige lijst met 
producten synchroniseren met de producten in PS in foodservice. Zijn er nieuwe producten 
dan worden deze toegevoegd, zijn er producten verwijderd binnen PS in foodservice, dan 
worden deze ook niet meer weergegeven in de tabel van de plugin.

2.3 Bestaande producten “matchen” met assortiment PS in 
foodservice

Het zal voor komen dat je al producten hebt aangemaakt binnen WooCommerce en vervolgens 
gebruik gaat maken van onze plugin. Dan kun je gebruik maken van onze methode welke je 
bestaande producten gaat “matchen” met je assortiment uit PS in foodservice. 

Klik op het tabblad “Bestaande producten”. 

Hier krijg je de keuze om aan te geven of de producten al beschikken over een veld met het 
EAN-nummer. De plugin gebruikt het EAN-nummer om de producten uit WooCommerce en PS 
in foodservice te vergelijken. 

Beschikt je huidige WooCommerce niet over een apart veld met het EAN-nummer dan kan deze 
methode niet gebruikt worden.

Wanneer je WooCommerce installatie wel over een veld met het EAN-nummer beschikt dan 
kies je “ja” en krijg je de optie om het juiste veld te kiezen. Klik dan vervolgens op “Opslaan”.

Nadat het juiste veld gekozen is kun je beginnen met het “matchen”. Om te beginnen klik je 
op de knop “Match bestaande producten”. De plugin gaat vervolgens de EAN-nummers van 
je bestaande producten uit WooCommerce matchen en bekijken wat overeenkomt met de 
EAN-nummers van de producten uit je assortiment bij PS in foodservice. Nadat het proces is 
voltooid worden de overeenkomstige producten weergegeven in een tabel.
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2.4 Automatische synchronisatie

Nadat de producten van WooCommerce “gematched” zijn met het assortiment uit PS in 
foodservice kunnen de producten gekoppeld gaan worden. Dit kan door het product aan 
te vinken en vervolgens te klikken op “Synchroniseren” de plugin gaat dan de beschikbare 
informatie invullen bij het product. Het product verdwijnt vervolgens uit deze lijst en is te 
vinden in de tab “Producten”. Daar wordt het product vervolgens weergegeven met een groen 
vinkje. Dit geeft gelijk aan dat het product goed gekoppeld is en zal elke nacht automatisch 
ge-update worden als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de informatie van het product 
aangepast is in PS in foodservice.

De plugin werkt altijd maar 1 kant op, informatie wordt alleen vanuit PS in foodservice 
gecommuniceerd naar WooCommerce. Andersom worden producten nooit ge-update vanuit 
WooCommerce naar PS in foodservice.
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3. Weergave

De plugin beschikt over 2 opties voor de weergave van informatie uit PS in Foodservice. 1 voor 
het weergeven van beknopte informatie naast de productafbeelding, onder de titel van het 
product. De andere optie geeft veel meer informatie direct weer op de product pagina. Onder 
de reeds beschikbare informatie op de pagina wordt een nieuwe sectie weergegeven met de 
volgende informatie; Ingrediënten, Allergenen, Voedingswaarde, Specificaties en Verpakking. 
De keuze van de weergave kan altijd desgewenst gewijzigd worden.

Beide opties beschikken over de knop “Volledige productspecificatie” waarmee een pagina 
wordt geopend van PS in foodservice met een compleet overzicht van alle informatie voor het 
betreffende product.

Naast het gebruik van de templates, kan de informatie ook op elke gewenste plek weergegeven 
worden middels onze “shortcodes”. Meer informatie hierover is te vinden bij punt 4. 
Shortcodes.

3.1 Permalink token

De permalink token is vereist voor de weergave van de knop “Volledige productspecificatie”. 
Wanneer je nog niet in het bezit bent van de token, kan deze aangevraagd worden via 
info@psinfoodservice.nl.
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4. Shortcodes

Een shortcode is een kleine stukje tekst tussen [ ] waarmee informatie opgehaald kan worden. 
We hebben voor elke stukje informatie wat opgehaald kan worden vanuit PS in foodservice 
een shortcode aangemaakt om zo meer vrijheid te bieden voor in invulling en plaatsing van 
informatie op de product pagina.

Een voorbeeld van een shortcode: [vw_energiekj], hierbij staat vw voor voedingswaarde. Dit 
stukje tekst kan op elke plek op de product pagina geplaatst worden en zal vervolgens de 
Energie kj weergeven.

Je kunt er ook voor kiezen om de gehele tabel met voedingswaarde weer te geven, daarvoor 
hebben we een aparte shortcode aangemaakt: [voedingswaarde_tabel].

De complete lijst met shortcodes is te vinden onder het menu-item “Shortcodes”.

5. Help

Mocht je vragen hebben over de werking van de plugin of wil je meer informatie voordat je 
gebruik kunt of gaat maken van de plugin? Neem dan gerust contact met ons op via 
info@purplemedia.nl, bij spoed kun je ons ook telefonisch bereiken: +31 (0)33 258 50 29.


