
Documentatie 
Jun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME CREATED BY 

  



2 

 

Inleiding 
Theme Delta Responsive: speciaal ontwikkeld voor uw lifestyle webshop! 

Het Delta Responsive Theme is speciaal ontwikkeld voor lifestyle webshops. Een strakke 

vormgeving zorgt er speciaal voor dat uw producten centraal staan. Op het gebied van web-

aanbiedingen levert Delta Responsive u vele mogelijkheden. Vooral het weergeven van 

aanbiedingen per categorie in het topmenu is een unieke feature. Desgewenst kunnen wij zelfs de 

aanbiedingen koppelen aan een klantprofiel. Start nu met Delta Responsive!. 

Delta Responsive biedt verschillende keuzemogelijkheden bij het instellen van uw persoonlijke 

front-end: 

 Full responsive design, zodat uw webshop op alle apparaten optimaal functioneert 

 Lettertype op basis van “Google fonts” 

 Volop ruimte voor uitgelichte producten of categorieën 

 Homepagina 

 Header menu 

 Categoriepagina (slider) 

 Nieuws en blog items op de homepagina 

 Inloggen en registreren uitgelicht door middel van pulldown menu 

 Live search 

 Review sterren bij mouse-over op home en categorie 

 Chique merkenslider op de homepage 

 

Theme Delta is onder andere geschikt voor: 

 Lifestyle brands 

 Webshops met wisselende collecties, waarbij “sale” een belangrijke periode is 

 Webshops die een moderne en strakke stijl willen uitstralen 

 

Belangrijk: Wij streven ernaar dit thema met behulp van input van winkeliers en onze ervaringen binnen de e-

commerce te blijven updaten. Het is namelijk de bedoeling om het thema steeds verder te optimaliseren en uit te 

breiden waar mogelijk. Wij willen namelijk net als u dat uw webshop de service en uitstraling biedt die het verdient! 

 

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Theme Delta? Of wilt u graag maatwerk-

aanpassingen aanbrengen?  Neem dan contact op met Dyvelopment! 

Telefoon: +31 (0)24 2022 185  

E-mail:  support@dyvelopment.nl  

mailto:support@dyvelopment.nl
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1. Installatie 
Om het thema te kunnen installeren gaat u naar de Theme store van Lightspeed. Vervolgens kunt 

u in de lijst van thema’s kiezen voor het Delta Responsive Thema. 

 

Zodra het thema geïnstalleerd is beschikt het thema standaard over 2 preset instellingen. Een 

lichte en een donkere variant. Daarnaast kunt u het thema via enkele handelingen aanpassen naar 

de kleurenstellingen die u wilt. 
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1.1 Afmetingen 

Bij het invullen van het thema en het plaatsen van zowel banners, plaatjes als productafbeeldingen 

is het handig om te weten welke afmetingen wij gebruiken in het thema en welke de beste visuele 

weergave geven. 

Logo 

600x160 pixels 

Favicon 

32x32 pixels 

Slides (homepagina)  

820x500 pixels 

Sidebanner (naast sliders)  

320x250 pixels 

Advertentiebanner (homepagina)  

1024x180 pixels 

Categoriebanner 

1024x180 pixels 

Keurmerken slider afbeeldingen (categoriepagina)  

205x260 pixels 

Productafbeeldingen (productpagina)  

600x700 pixels  
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2. Algemene instellingen 

2.1 Algemeen 

Lettertype titels  

Kies het lettertype dat wordt gebruikt voor alle titels in de shop. 

Lettertype algemeen  

Kies het lettertype dat wordt gebruikt voor alle algemene teksten in de shop (keuzemogelijkheid: 

alle Google webfonts). 

Algemene tekstkleur  

Kies de kleur van de algemene teksten. 

Accentkleur 

Kies de accentkleur. 

Call-to-action kleur  

Kleur van de ‘In winkelwagen’ knop. 

Navigatie tekstkleur  

Kies de kleur van de navigatie tekst. 

Navigatie achtergrondkleur  

Kies de achtergrondkleur van de navigatie. 

Navigatie border color  

Kies de kleur voor de border van het menu 

2.2 Achtergrond 

Achtergrondkleur 

Kies een achtergrondkleur. 

Achtergrondafbeelding 

Mogelijkheid voor het uploaden van een afbeelding die wordt getoond op de achtergrond van uw 

webshop. Op www.subtlepatterns.com kunt u gratis mooie achtergronden downloaden en 

gebruiken in uw webshop. 

Achtergrond positie & Achtergrond herhalen  

Deze opties staan met elkaar in combinatie. Hier kunt u kiezen waar u de afbeelding 

gepositioneerd wilt hebben en of u deze over de gehele achtergrond wilt herhalen of 1 enkele keer 

wilt tonen. 

Achtergrond header/footer  

Mogelijkheid voor het uploaden van een afbeelding die wordt getoond als achtergrond van de 

header en footer. 

http://www.subtlepatterns.com/
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2.3 Header 

Logo 

Upload hier het logo: 600x160 pixels. 

Favicon 

Upload hier het favicon: 32x32 pixels. 

Menu tekststijl  

Hiermee kan worden bepaald of de navigatie tekst in hoofdletters of normaal wordt getoond. 

USP top bar  

De eerste (meest belangrijke) USP wordt linksboven aan de webshop uitgelicht. 

USP top bar URL  

De URL waar de top bar USP naartoe linkt. 

USP 1 t/m 4  

Vul hier het viertal USP’s in die worden getoond in de USP balk onder de navigatie op de 

homepagina. Deze worden automatisch uitgelijnd op de hoeveelheid die worden ingevuld. 

USP iconen 1 t/m 4  

Kies hier de iconen die worden weergegeven naast de USP’s. 

Highlight afbeelding  

Mogelijkheid voor het uploaden van een banner in de subnavigatie. 

Highight URL  

Vul hier de URL in waar de highlight afbeelding naartoe linkt. 

Highlight omschrijving  

De highlight omschrijving die voor SEO-technische redenen wordt toegevoegd aan de ALT-tekst 

van de highlight banner voor Google. 

Klantenservice titel  

De klantenservice titel die wordt weergegeven in de header. 

Telefoon / E-mail  

Vul het telefoonnummer of het e-mailadres van uw klantenservice in. 

Klantenservice icoon  

Kies een icoon dat naast het klantenserviceblok in de header wordt weergegeven. 

Menu prijscategorieën 1 t/m 5  

Van/tot bedragen die worden weergegeven in het dropdown menu 
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Header – Social 

De iconen worden enkel getoond als het desbetreffende veld is ingevuld. 

Facebook 

Vul hier het Facebook account in. 

Twitter 

Vul hier het Twitter account in. 

Google+ 

Vul hier het Google+ account in. 

Pinterest 

Vul hier het Pinterest account in. 

Youtube 

Vul hier het Youtube account in. 

Tumblr 

Vul hier het Tumblr account in. 

Instagram 

Vul hier het Instagram account in. 

Afgeronde hoeken  

Geef uw social icons ronde hoeken. 

 

2.4 Features 

Reviews 

Mogelijkheid tot inschakelen/uitschakelen van reviews. 

Nieuwsbrief 

Mogelijkheid tot inschakelen/uitschakelen van het de nieuwsbrief aanmelden functie in de footer. 

Tags homepagina  

Door het activeren van deze knop, worden de tags op de homepage weergegeven. 

Homepage merken  

Mogelijkheid tot inschakelen/uitschakelen van de merken slider op de homepagina. 

Product titel met merk  

Mogelijkheid tot het weergeven van merknamen in de productitels. 

Producten in categorie  

Mogelijkheid tot het activeren van de aantal producten in categorie functionaliteit. 
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Aantal producten naast elkaar  

Hier kun je bepalen of u 3 of 4 producten naast elkaar op een rij wilt hebben in de 

categoriepagina’s. 

Aantal slides op de home pagina  

Vul hier het aantal slides in dat u op de home pagina wilt weergeven. 

Homepagina advertentie afbeelding  

Upload hier de advertentie die onderaan de homepagina getoond wordt. 

Homepagina advertentie URL  

Plaats hier de URL waar de advertentie naartoe linkt. 

Productpagina betaalmethoden iconen  

Mogelijkheid tot in-/uitschakelen van de betaalmethoden iconen op de productpagina. 

Laat product titels en prijzen zien  

Aan: de product titels en prijzen staan onder de product foto’s 

Uit: de product titels en prijzen worden zichtbaar door met de muis over product foto’s heen te 

gaan. 

Toon aantal op voorraad  

Mogelijkheid tot in-/uitschakelen van de voorraad status op de productpagina’s. 

 

2.5 Footer 

Tekst 

Invoermogelijkheid voor de footer tekst die links onder in de shop tevoorschijn komt. 

Tekstkleur 

Definieer de tekstkleur voor de footer. 

Footer achtergrond  

Definieer de achtergrondkleur van de footer. 

Kleur betaalmethoden iconen  

Keuze maken voor de kleur van de betaalmogelijkheden logo’s (wit/zwart/kleur). 
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3. Functionaliteiten 

3.1 Homepage slider & banners 

Voor het toevoegen van de sliders en banners gaat u naar Design > 

Headlines. 

Stap 1 - Bepaal eerst hoeveel slides u wilt hebben. U kunt bij Design > 

Instellingen bij het veld 04 - Features > Aantal slides op homepagina 

het aantal invullen (bijv: 2). 

Stap 2 - Vervolgens kunt u bij Design > Headlines alle slides en banners 

uploaden. 

LET OP: De headlines werken in de volgorde van het aantal slides dat 

door u is ingevuld. Dit houdt in dat als u kiest voor 3 slides dat de eerste 3 afbeeldingen die worden 

geüpload de slides zijn, vervolgens de andere 3 banners. 

 

Afmetingen: 

 Slides: 820x500px  

 Banners rechts naast de slider: 320x250px  

 

Het formaat van de onderste slides kunt zelf bepalen, zolang de slides bij elkaar niet breder zijn 

dan 1140 (px). 
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3.2 Merkenslider 

Voor het toevoegen van merken aan de webshop is het van belang dat u de merken upload in 

Lightspeed. De merken kunt u uploaden onder Catalogus > Merken. De merken slider gaat pas 

animeren bij 7 items of meer. 

Afmetingen: 330x220px 

 

3.3 Producten op de homepage 

 

Op de homepagina is er de mogelijkheid om producten toe te weergeven. 

Stap 1: Zodra er producten in de webshop staan kun je binnen Lightspeed bij Inhoud > Voorpagina 

producten de selectie van producten kiezen die moeten worden getoond op de homepagina (met 

een max van 8 producten). 

Stap 2: Zodra de gewenste producten zijn geselecteerd dan heeft u nog de mogelijkheid om de 

producten te sorteren en te veranderen van positie. 
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3.4 Categorieën voorpagina 

De categorieën die worden weergegeven op de homepagina kunnen worden geselecteerd binnen 

Lightspeed onder Design > Voorpagina categorieën (dit werkt op dezelfde manier als voorpagina 

producten)

 

 

3.5 SEO tekst homepage 

Het is mogelijk om een (SEO-technische) tekst toe te voegen aan de homepagina van het thema. 

Hier kunt u een korte tekst plaatsen die aan de onderkant van uw webshop wordt getoond. 

De SEO tekst kunt u binnen Lightspeed plaatsen onder Inhoud > Tekstpagina’s > Homepage. 

 

3.6 Headers categorieën 

Afmetingen voor de header van categorieën: 
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4. Extra functionaliteiten 
USP in de bovenbalk  

Bovenin de header hebben we een plaats gereseveerd om een USP te tonen. 

Sticky navigatie  

Bij dit thema hebben we het mogelijk gemaakt om de navigatie een vaste positie te geven als de 

gebruiker door de webshop scrolled. Dit biedt de gebruiker altijd overzicht te houden op uw 

collectie. 

Nieuwsbrief  

Mogelijkheid tot in-/uitschakelen van het Nieuwsbrieven blok in de footer. 

Aantal producten naast elkaar  

U kunt er voor kiezen om 3 of 4 producten naast elkaar te tonen in de categoriepagina’s. 

Betaaliconen kleuren  

U kunt er voor kiezen om de betaalmethodes te weergeven in zwart, wit of in kleur.  
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5. Widgets 
Kiyoh 

Om Kiyoh te activeren vult u bij Kiyo onder Design > Instellingen uw Kiyoh API Key in. 

The Feedbackcompany  

Hier voert u enkel de URL van het .js-bestand in. Het thema genereert de rest! 
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Contact 
Heeft u vragen en/of opmerkingen? We staan voor u klaar! 

 

 

De Geerkamp 1622 

6545HS Nijmegen 

The Netherlands 

 

 

Tel: +31 (0)24 2022 185  

Mail: info@dyvelopment.nl 

Web: http://www.dyvelopment.nl  

Openingstijden 

ma / vr: 09:00 - 17:00 

 

mailto:info@dyvelopment.nl
http://www.dyvelopment.nl/

