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Een high-end Magento 2 
betaalbaar gemaakt

Elements
webshops om op te bouwen

Factsheet
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Algemeen

• Behoud van de orignele 
Magento 2 core en 
mogelijkheden

Design / Elements thema

• Custom Elements ontwerp met 
aandacht voor conversie 

• Responsive design
• Geoptimaliseerd voor snelheid
• Levertijd indicatie per 

product incl. uitzonderingen 
(feestdagen/cut off tijden, 
weekenddagen

• Merken(overzicht)pagina
• Een “Add to cart” popup met 

accessoire, cross- of upsell 
suggesties

•  Weegave van de plus en 
minpunten van een product

• Productspecificatie uitleg met 
behulp van tooltips

• Mogelijkheid tot het weergeven 
van een notificatie voor 
belangrijke meldingen

• Afrekenproces met 
conversiegeoptimaliseerd 
design

Zoeken & navigeren

• Instant search en filtering met 
behulp van Elastic technology

• Sterk verbeterde ervaring voor het 
mobiele menu

• Sterke performance door Elastic 
technology

• Analyse dashboard voor 
zoekresultaten

• Mogelijkheid om landingspagina’s 
met producten aan te maken op 
basis van product regels

• Mogelijkheid tot optimaliseren 
van zoekresultaten d.mv. een 
regelsysteem

• Uitgebreide handmatige of 
automatische sorteringsopties van 
producten

• Uitgebreid filterbeheer en 
regelsysteem

• Zoekfunctie met autocomplete 
voor producten, categorieën en 
attributen

• Synoniemenbeheer voor de 
zoekfunctie

• Autocomplete mogelijkheid in 
filters

Elements, 
de functionaliteiten.
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• Prijsslider in filtering
• Multiple select optie in filtering
• Zoekrelevantie instellingen voor 

de zoekfunctie

Aanvullend beheer 

• Zelf in te stellen bannersectie voor 
de homepage

• Zelf beheerbare verzendmethode  
en betaalmethode iconen voor het 
frontend

• Beheer van USP’s op belangrijke 
pagina’s

• Beheer van weer te geven 
aandachts producten op de 
homepage

AVG

• Cookiebar met opt-in/out functie 
& logging

• Tracking script activatie aan de 
hand van cookie opt-in of opt-out 
selectie

SEO / Marketing

• Automatische Meta Descriptions 
en Meta Titles opbouw (format 
instelbaar) voor producten en 
categorieën

• Google Tag Manager 
implementatie met datalayers 
voor Google Analytics

• Google Pagespeed optimalisatie
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Koppelingen

• Elements is voorbereid voor XML 
koppelingen met leveranciers

• Koppeling met Picqer voor order 
management

• Koppeling met Sendcloud voor 
verzendingen

• Koppeling met Pay.nl of een 
andere betaalprovider

• Koppeling met Google Tag 
Manager

 
Technische functies

• (Near) zero downtime 
deployments

• Aanvullende integration tests
• End-to-End testing 

Beveiligng

• SSL & HTTPS
• 2 factor authentication, (invisible) 

ReCAPTCHA
• Automatische end to end testing 

na een deployment
• Automatische backups
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Vendic Elements is ontstaan uit behoefte om 
elke online ondernemer een eerlijke kans te 
bieden op de ecommerce markt. 

Met een bewezen trackrecord van succesvol 
ontwikkelde online stores, hebben wij met 
onze kennis en ervaringen een Magento 2 
webshop ontwikkeld die zich in de basis al 
kan meten met de grote online spelers. 
Slim, schaalbaar & ondernemend.

start@vendic.nl

0570-745440

Webshops om 
op te bouwen.


