
WAT IS MAGENTO?
Haal meer omzet uit online met een

Magento webshop



Inhoud 

In deze whitepaper leggen we je uit hoe Magento jou kan helpen je
omzetdromen te bereiken door in te zetten op de online markt. Dit
bijzondere systeem kan daarbij de basis zijn van jouw nieuwe webshop.
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Wat is Magento?
Magento is een webshop CMS. Een content management systeem is de

‘achterkant’ van je website of webshop. Dit is het systeem waarin de opmaak

van jouw webshop is gebouwd en ingesteld, en waarin je jouw webshop kan

beheren. Bijvoorbeeld door nieuwe pagina’s te maken, producten toe te

voegen, of orders bij te houden.  
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Nieuwsgierig geworden?
Bekijk het resultaat op: https://www.webwijs.nu/cases/sake-store/ 

Hoe ziet dat er dan uit? Dit is één van onze gebouwde Magento webshops
voor onze klant Sake Store.

Magento webshop
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Magento is perfect voor webshops die verschillende processen moeten

integreren en automatiseren. Bijvoorbeeld wanneer je een fysieke winkel hebt

én een webshop. Met Magento kun je deze twee ervaringen voor de klant

naadloos in elkaar laten overlopen.  

Magento is bovendien een ideaal platform voor jou als jij een CMS zoekt dat je de

nodige flexibiliteit meegeeft. Binnen dit CMS kun je namelijk veel elementen

naar jouw smaak 'tweaken', zodat het écht jouw webshop wordt.

Wanneer kies ik voor Magento?



Alle voordelen van Magento 
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Magento brengt veel voordelen met zich mee. Het platform staat
bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid en vormt de basis voor vele

succesvolle webshops. 
 

Lees de voordelen van Magento hieronder:

Eindeloos aan te passen

Zelf je eigen pagina’s bouwen 
in de pagebuilder

Goede opties voor maatwerk

Makkelijk opschalen

Eenvoudig upsellen 
& cross sellen

Open source

Onbeperkte mogelijkheden 
tot koppelingen

Makkelijk in gebruik

Flexibiliteit 

SEO-vriendelijk

Plug-in vriendelijk

Filterpagina's



Wij kiezen, wanneer dat financieel kan, voor Magento. 
Magento heeft namelijk de meest uitgebreide basis van alle webshop
systemen.

Door de koppelingen die worden aangeschaft, kun je je shop overal mee
integreren en op die manier samenstellen.

Magento: de beste keus voor grote winkels

Magento verbetert continu hun systemen en oplossingen. Daar profiteer jij
als ondernemer weer van! Nieuwe functies zijn dan namelijk een kwestie van
updaten, in plaats van zelf bouwen.

Constant verbeterd
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Al met al zijn koppelingen voor een webshop gewoon ontzettend handig en
voor de meeste klanten zijn koppelingen zelfs de halsslagader van hun
webshop. Zeker voor shops die op grote schaal orders verwerken of een
kleinere marge hebben per product, helpt dit de kosten te drukken. 

In de praktijk levert een webshopkoppeling de volgende voordelen:
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De voordelen van een koppeling

Nooit meer dubbel invullen van producten.

Sneller nieuwe producten online.

Efficiënt afhandelen van orders.

Makkelijker retourneren (voor jou én je klant).

Combineer online & offline data.



Een investering die zichzelf terugverdient 
Eigenlijk kun je een webshop goed vergelijken met een fysieke winkel. 

De locatie én de kwaliteit van je pand doen ertoe. 

Draai je serieuze omzetten in je offline winkel? Mik dan ook op serieuze

omzetten online en investeer in een omgeving die daarbij past. 
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Wanneer is jouw webshop terugverdiend?

Om te weten hoe je jouw webshop terugverdient
moet je eerst berekenen wat je moet verdienen om
een Magento shop succesvol te draaien.

De bouw van een Magento shop start bij €25.000
en voor het onderhoud moet je minimaal rekening
houden met een X bedrag per jaar.

Houd er rekening mee dat je shop ongeveer 5-8 jaar
meegaat. Afhankelijk van je verwachte omzet en
rendement kun je dan je terugverdientijd berekenen!



Goedkope oplossingen zijn niet altijd handig

We zien steeds meer partijen die adverteren met webshops die je al vanaf €1, €10,
of €50 euro per maand of jaar kunt starten. Dit zijn niet direct slechte systemen: in
tegendeel! Voor een beginnende webshop, een webshop met weinig producten
of een webshop voor ‘ernaast’ is dit ideaal. Maar wanneer je bezig bent met grote
hoeveelheden producten én bestellingen, is zo’n systeem eigenlijk niet voldoende. 
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Je krijgt vaak kant en klare functionaliteiten, die komen met veel beperkingen. 
Bij Magento ben je volledig vrij om je webshop aan te passen aan 
je bedrijfsprocessen. 

Geld verdienen met Magento 
Een gave webshop die snel is, goed gevonden wordt door Google en oriënterende
bezoekers omzet tot betalende klanten. Voor veel ondernemers een droom! Dit
hoeft niet enkel een droom te blijven. Juist door alle mogelijkheden die Magento
biedt kun jij een succesvolle webshop werkelijkheid maken. 



Waarom jouw shop bij ons bouwen?
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Laat je jouw Magento webshop door ons bouwen? 
Dan hebben we nog wat speciale voordelen:

Onze Magento specialisten vertellen je er graag meer over!

Aangepast, sneller, Magento thema.

Verschillende eigen modules en optimalisatie voor Google.

Sneller werken dankzij onze modules.

Gebruik van onze eigen maatwerk koppelingen.

Een efficiënte check-out voor meer omzet.

Optioneel: aparte indeling van je shop afhankelijk van de locatie van je bezoeker.

E-mail automation koppelingen voor extra omzet.

En meer!



Magento koppelingen 

Word jij helemaal gek van het continu bijhouden van je webshop voorraad? 
Of baal je dat je bepaalde offline acties niet gemakkelijk kunt koppelen aan je
online shop? Gelukkig is hier een oplossing voor: een webshop koppeling! 
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Bij Webwijs hebben we Magento koppelingen voor:

Channable (zodat je kan adverteren op bol.com, Amazon, Google en meer).

Slimsteprijs.nl (zodat je prijzen automatisch aangepast worden).

Verschillende kassasystemen: Retaillium/XPRT en Mpluskassa.

Google Analytics/Tag Manager en andere analyse programma’s.



Magento bij Webwijs 

Dat is heel verschillend. Heb je bijvoorbeeld 2 of 200 maatwerk koppelingen?
De prijs van je webshop drukken we uit in uren: ons tarief is €90 euro per uur.
Dit bedrag X het aantal benodigde uren is de prijs van jouw webshop. Houd
er rekening mee dat een goede maatwerk Magento webshop niet goedkoper
dan €25.000 gebouwd kan worden. 

Wat kost een Magento 2 webshop?

10



Onderhoud & optimalisatie 
Een webshop zonder onderhoud is als een auto zonder APK. Het kan best
even goed gaan, maar op een gegeven moment gaat hij stuk. Dit wil je
voorkomen, want dit kost je geld! Daarom is onderhoud belangrijk. 
Er zijn verschillende soorten onderhoud en optimalisatie nodig en mogelijk.

Magento is volop aan het door ontwikkelen met nieuwe functies. Dat is
natuurlijk superhandig! Maar die functies moeten wel toegepast worden op
jouw omgeving. We helpen je daarbij met periodieke updates.

Updates

Het kan altijd beter. Zijn er nieuwe opties die je in je shop wil? Gelukkig is dat
in Magento allemaal mogelijk. Via extensies of je eigen code zijn de
mogelijkheden oneindig.

Optimalisaties & veranderingen
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Veiligheid
Veiligheid is een enorm belangrijke reden om een website goed te onderhouden.
Wanneer je werkt met een CMS, moet je ervoor zorgen dat de website up-to-date
blijft qua beveiligingsupdates. Als dit niet wordt gedaan, kunnen hackers bij jouw
websitegegevens komen en deze ook stelen.



Een webshop die vindbaar is in Google heeft meer verkeer. En dus meer
omzet. Maar Google stelt elke dag weer nieuwe (technische) eisen aan
webshops. De lat ligt steeds hoger. Het is dus zaak om bij te blijven op dit
gebied. 

Met periodieke SEO (Search Engine Optimization) op technisch én marketing
gebied gaat jouw webshop knallen!

Goed vindbaar in Google blijven
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Elk succesverhaal is gestart met het zetten van de eerste stap: het uitwerken
van de mogelijkheden. Als Magento specialist helpen we je daar graag bij!

Zet de eerste stap: laat je adviseren!

Marketing en webshops werken het beste wanneer je strategie aansluit bij de
behoeftes van je doelgroep. Zo ook online. Maar hoe vertaal je jouw offline
doelen naar een online aanpak? Wij helpen jou deze vraag op te lossen.

Ook voor je online strategie



Maak kennis met Webwijs 

Naast alle voordelen van Magento, werken wij voor het bouwen van een webshop
met de scrum werkwijze. Met scrum werken we in sprints aan het bouwen van
jouw webshop, hierdoor ben je als klant veel meer betrokken bij het project. 
De scrum werkwijze brengt veel voordelen met zich mee, waaronder: het zorgt
voor een hoge kwaliteit, prioriteiten kunnen tijdens het bouwproces nog bepaald
worden, en het geeft ook nog eens overzichtelijke testmomenten.
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Een succesvolle Magento webshop laten maken? Dat kan zeker bij Webwijs!
Van het ontwerp tot functionaliteiten, vernieuwde modules en complexe
koppelingen. Wil je meerdere talen en valuta toevoegen aan je webshop? 
Of het aantal producten extreem verhogen? 

Alles is mogelijk! We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. 

Onze werkwijze



Webwijs is het digitale verlengstuk van je bedrijf. 
Soms een beetje vreemd en eigenwijs. Altijd oprecht en rotsvast. 
Er staat een pot goede filterkoffie voor je klaar. Schuif je aan?

Starten met jouw Magento webshop?

Koffie?
Of thee natuurlijk. Soms met een koekje, altijd met een goed gesprek.

0513 20 10 01
We zijn bijna 24/7 bereikbaar.

info@webwijs.nu
Voor al je vragen met iets minder haast.

Je vindt ons in de Technische School in Heerenveen. 

Ons adres is: 
Burgemeester Falkenaweg 54
8442 LE Heerenveen


