
Dette er en guide til dig, som skal oprette 

produkter i din shop på crewo.dk

Det virker måske lidt uoverskueligt ud ved første øjekast, 
men fortvivl ej - når du først har oprettet ét produkt til din 
shop kan du blot duplikere og tilpasse det dine andre pro-
duker. Med andre ord, skal du kun igennem hele procedu-
ren med at oprette produkter fra bunden én gang.

Du kan duplikere dit produkt ved at klikke på dette ikon: 



Sådan opretter du produkter i din shop

1. step - begynd at oprette 

Første step, når du har fået adgang til din 
shops kontrolpanel er, at du begynder at tilføje 
produkter til din shop. Det gør du ved at klikke 
på ’’Produkter’’ i menuen til venstre og tryk 
’’Tilføj ny’’.

2. step - beskrivelse af produkt

Vælg ’’Simple product’’. 
 
OBS. Laver du et variabelt produkt (et produkt 
som kommer i forskellige farver og/eller størrel-
ser, gå i stedet til step 9.

Nu skal du give dit produkt:
 

- En titel
- En pris og evt. en tilbudspris
- En beskrivelse af produktet
- En yderligere beskrivelse af produktet

3. step - produktbilleder

Nå du har givet dit produkt en beskrivelse 
og pris, er det tid til at uploade billeder af dit 
produkt. Det gør du ved at kilkke på det store 
billede i højre side.



3. step - produktbilleder - fortsat

Herefter får du mulighed for at vælge billeder 
direkte fra din computer. 

Når du har uploadet de billeder du ønsker at 
bruge til dit produkt, kan du vælge dem ved at 
trykke på dem.

Når du har valgt det billede, som du ønsker at 
bruge, trykker du på ’’vælg’’.

Du kan nu se det billede, som er tilknyttet 
produktet. For at uploade endnu et billede, 
trykker du på det mindre billedeikon, og følger 
samme procedure. Ønsker du flere billeder, 
klikker du blot på det lille kryds under det 
mindre billede.



4. step - kategori og tags

Nu skal du vælge hvilken kategori dit produkt 
skal vises i. 

Vælg kategori og underkategori.

Vælg herefter hvilke ’’tags’’ dit produkt hører 
inde under. Hvis du fx sælger ’’keramik og 
glaskunst’’ --> ’’borddækning’’, vælg nogle tags 
som passer på det produkt du sælger fx ’’kop, 
krus, m.m.’’.

5. step - lager

Her får du mulighed for at administrere dit 
lager af produkter, så køberne kan se, hvor 
mange produkter der er tilgængelige. Dette er 
en frivillig funktion, som du kan springe over, 
hvis du ønsker. 

SKU - dit produktnavn

Manage Stock - Ønsker du at kunne administe-
re, hvor mange produkter du har på lager?

Stock Qty - Hvor mange varer har du på lager 
af pågældende produkt.

Allow Backorder - Her kan du vælge, om kun-
den kan købe dine produker, selvom de ikke er 
på lager.

Sold Individually - Hvis varen kun kan købes 
enkeltvis. Giver ikke kunden mulighed for at 
lægge flere af samme vare i kurven.



6. step - forsendelse

OBS. Dette felt er kun relevant, hvis du har  
baseret din fragt på baggrund af varens vægt. 

Her indtaster du varens vægt, dimensioner og 
leveringstid. 

7. step - moms

Under ’’Tax Status’’ er det muligt at vælge, om 
det både er produkt og forsendelse der skal af-
regnes moms af, kun forsendelsen eller ingen 
af delene. 

Under ’’Tax Class’’ kan du vælge, hvilken type 
moms skal der så regnes.

8. step - SEO

Hvis du ønsker at ligge SEO på dine produkter, 
kan du udfylde det under dette punkt.

OBS. tryk først på SUBMIT, når du er klar til at 
publicere dit produkt i din shop. Ellers tryg på 
DRAFT, så du kan gemme og fortsætte færdiggø-
relsen senere.

Sådan vil din produktoversigt se ud med hhv. 
published og draft produkter.



9. step - produkt variationer

Dette step er relevant, hvis du har forskellige 
variationer af dit produkt fx. hvis en kop kom-
mer i flere farver og/eller  størrelser. 

Du vælger først ’’Variable Product’’.

Herefter udfylder du varens beskrivelse som 
beskrevet i step 2 + 3. 

Herefter skal du vælge hvilke variationer / 
attributter, som dit produkt kommer i. 

Sæt flueben i ’’active’’, for at oprette variationer.

Name - Produktets navn

Values - Hvilke variationer kommer varen i. 
Dette skriver du som vist på billedet og ved at 
separere de forskellige muligheder med | .

Sæt dernæst flueben i både ’’Visble on the 
product page’’ og ’’Use a Variation’’. 

Hvis du ønsker at tilføje flere variationer til dit 
produkt, fx størrelse, klik på ’’ADD’’, og gen-
nemfør sammen procedure. 

Herefter har du mulighed for at tilføje forskel-
lige funktioner til det enkelte produkt med 
variation. Du kan vælge hvilket produkt, som 
du redigerer oplysninger på her (i dette  
tilfælde en beige kop). 

Herefter kan du vælge, om du ønsker at have 
lager status på dette produkt. Dette bruges fx 
hvis man har 15 beige kopper på lager, og kun 
4 rosa kopper.



9. step - produkt variationer - fortsat

Her skal du også oprette billede af den  
pågældende variation af produktet fx beige 
kop. 

OBS. det billede, som du oprettede under step 3, 
er det overordnede billede som vises af produktet 
i shoppen. Men da der er flere variationer af 
produktet, skal der også oprettes billeder af dem 
individuelt.

Du kan også oprette individuelle priser
på produkterne og tilføje en udsalgspris på 
den enkelte variation. 

Det er her du skriver, hvor mange produkter 
du har på lager af den pågældende variant. 

Når du skal tilføje andre typer af produkter, gennemgåes samme procedurere igen :-)


