
HikaShop

Webshop voor Joomla



Waarom HikaShop?

• Gratis versie beschikbaar naast HikaShop Essentials en Hikashop Business
https://www.hikashop.com/extensions/compare-versions.html

• Stabiel, zowel in werking als in ontwikkeling

• iDeal mogelijk (met een betaalde ideal plugin van JDIdeal of ccIdeal of gratis met 
https://www.ideal-checkout.nl)

• Goede support

• Flexibel d.m.v. template overrides



HikaShop Versies

• Hikashop Starter (Gratis)

• Hikashop Essential (€ 49,95/jr)

• Hikashop Business (€ 99,90/jr)

• https://www.hikashop.com/extensions/compare-versions.html



Demo HikaShop Business | Installatie

• Installeren

• Eerste configuratie scherm
- Voorconfiguratie, dit is later nog aan te passen

• Locatie / adres gegevens

• Valuta

• Belastingen

• Type goederen (Verzendbaar of virtueel zoals e-books, etc)

• Evt. voorbeelddata



Configuratie | Valuta’s

Systeem -> Valuta’s

• Valuta-teken voor de prijs (Klik op de valuta om te wijzigen)

• Gebruik je alleen Euro’s dan de dollar uitschakelen



Configuratie | Betaalmethodes

Systeem -> Betaalmethodes

Vele mogelijkheden waaronder

• Vooruitbetalen (Bank Transfer)

• PayPal https://www.hikashop.com/support/documentation/32.html

• iDeal (hiervoor extra extensie nodig, JDiDeal of ccIdeal, ideal-checkout.nl) 
https://www.chillcreations.com/manuals/ccideal-platform/280-adding-ideal-to-hikashop

• …



Configuratie | Betaalmethodes



Configuratie | Verzendmethodes

Systeem -> Verzendmethodes

Ook hier vele mogelijkheden
• Verzending op basis van gewicht
• Verzending op basis van volume
• Verzending op basis van zone
• Verzending gratis boven bijv. € 50,-
• …

Ook kun je MyParcel gebruiken m.b.v. een extra (betaalde) extensie: https://www.joomill-
extensions.com/extensions/hikashop-myparcel-postnl#features



Configuratie | Verzendmethodes



Algemene Configuratie | Tonen

Meeste spreekt voor zich maar denk aan:

• Bestelnummer formaat bijv. {date format="y/m"}{id size="5"}

• Factuurnummer format bijv. {order_id}

https://www.hikashop.com/support/documentation/54-hikashop-config.html#main_order

• Toon voetnoot -> Uitzetten

• Algemene opties voor het tonen van producten. Dit is per item later nog in te stellen per 
menu-item of module



Configuratie | Kenmerken

• Catalogus mode of volledige webshop functionaliteit

• Verlanglijst

• Stemmen / reviews

• SEF URL’s (Verwijder ID’s, alleen bij een nieuwe webshop!)



Configuratie | Geavanceerd

• Toon bekijk bestanden (slechte vertaling van views). Erg handig als je overrides wilt 
maken. Je ziet dan welk bestand je aan moet passen



Configuratie | Afrekenen

• Hier maak je je afreken “workflow”.  Zeer flexibel!

• Gast checkout alleen bij betaalde versie van 
Hikashop



Badge

• Met een badge kun een product extra onder de aandacht brengen

• Een badge Koppel je aan een categorie

• Een product Koppel je dan aan die categorie. Een product kan aan
meerdere categorieën worden toegevoegd



Aan de slag



Bedankt voor uw aandacht | Vragen?


