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Voorwoord 
 

Natures Best is het duurzame en met liefde gemaakte Lightspeed-thema 
met geweldige functies die je Lightspeed-winkel naar een hoger niveau 
tillen. 

Natures Best legt veel nadruk op gedetailleerde 
configuratiemogelijkheden voor uw startpagina, de configuratie van uw 
navigatie, om het thema perfect te kunnen aanpassen voor elke branche. 

We hebben 2 varianten van het thema voorzien, zodat u een idee kunt 
krijgen van hoe het thema kan worden gebruikt op basis van deze 
voorbeelden. 

 
Enkele kenmerken: 

Natures Best - natuurlijk aanpasbaar 

• Grote banner slider met aanpasbare lettergrootte, kleuren, enz. 
• Eenvoudige of mega menu navigatie 
• Volledig responsief 
• Product van de dag: direct in de winkelwagen van de klant 
• Producten gecategoriseerd volgens taxonomie 
• Instagram verbinding 
• Zeer gedetailleerde homepage configuratie mogelijk... 

Blog pagina 

Mooi voorbereide verhalen voor uw klanten versterken uw merk. 

Winkelwagen 

Aanpasbare winkelwagen via beschikbare codeweergave. 
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1. Installatie 

 
Om Natures Best te installeren, ga je naar de Lightspeed Theme Store.  

(Backoffice > Ontwerp > Thema Winkel). Daar kunt u zoeken naar het thema "Natures Best". Kies 
tussen de originele "Natures Best" en de variant "Mr. Bens". 

 

Figuur 1: Theme Editor 
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2. Beeldformaten 

 

2.1. Slider  

U kunt de afmetingen van de homepage slider zelf bepalen, zolang de minimale breedte van de 
slider 1200 pixels is. Als u de slider op volle breedte wilt activeren, adviseren wij een breedte van 
1900 x 720 pixels.   

U kunt ook uw eigen hoogte voor de slider kiezen (volledige hoogte, groot of medium) en in de 
preview van het ontwerp controleren of dit bij u past. 

2.2. Afbeeldingen voor "Marks 

Het thema gebruikt afbeeldingen met een grootte van 280x180 pixels. Wij raden aan wat 
witruimte rond het merkteken in de afbeelding zelf te laten om te voorkomen dat meerdere 
merktekenafbeeldingen op één pagina onoverzichtelijk worden door het gebrek aan witruimte. 

2.3. Categorie afbeeldingen 

Wij bevelen een formaat van 520x320 pixels aan. U kunt zelf de grootte kiezen, maar zorg ervoor 
dat het een 4:3 beeld is. 

2.4. Product afbeeldingen 

Het thema kan alle soorten productafbeeldingen aan, maar voor de beste gebruikerservaring 
raden wij een hoger pixelpercentage aan, te beginnen bij 1000px. 
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3. Instellingen 

 
Ga naar "Sjablooneditor > Thema aanpassen" om uw geïnstalleerde Natures Best sjabloon aan te 
passen. 

 

Figuur 2: Theme Editor 

 
Hier kunt u direct aan de thema-instellingen werken; de preview wordt automatisch bijgewerkt na 
uw wijzigingen.  

 

Om de gemaakte instellingen te publiceren, klikt u op de groene knop "Wijzigingen publiceren" 
rechtsbovenaan. 
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Figuur 3: Header 

3.1. Header 

Instelling “A.5 Horizonal Navbar” 
 
Maak een keuze tussen het megamenu en het eenvoudige uitklapmenu (links rood gemarkeerd).  

Met de megamenu-functie kunt u ook afbeeldingen weergeven die u in de productcategorieën 
hebt opgeslagen.  

Bovenaan in het midden van de ontwerpeditor (fig. 4 - rood gemarkeerd) kunt u het menu testen 
op verschillende weergaven (desktop, mobiel of tablet). 

 

Figuur 4: Megamenu 
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Instelling “A.1 Header USP’s” 
Geeft u de mogelijkheid om verschillende USP's te positioneren (bijv. Gratis verzending vanaf 100 
euro). 

Hier in de mobiele weergave: 

 

 

Figuur 5: Links configuratie pictogram set en midden mobiele weergave 

Als u de standaardinstelling (rood gemarkeerd) wilt wijzigen in een ander icoon uit de 
"Fontawesome" iconenset, corrigeer dan de icooncode in dit tekstveld. 

U vindt een overzicht van uw pictogrammogelijkheden op de website van de gratis 
pictogrammenset van Font Awesome: https://fontawesome.com. 

Hier is de uitgelichte iconenset: https://fontawesome.com/v4.7/icon/check  

 

Instelling ”A.2 Header” 
 
Via deze instelling kunt u, naast een favicon uploaden, wat onder andere zorgt voor betere 
zoekresultaten, ook een alternatief logo voor mobiele apparaten uploaden (bv. geoptimaliseerd 
voor Retina-weergave in hogere resolutie). 
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Figuur 6: Verschillende logo's voor responsieve weergaven 

Instellng ”A.3. Notification Bar” 
De "Notificatiebalk" (rood gemarkeerd), die ook qua kleur kan worden aangepast, kan worden 
gebruikt om bijvoorbeeld "Black Friday" of andere aanbiedingen centraal onder de aandacht te 
brengen". 
 

 

Figuur 7: De meldingsbalk tonen 
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3.2. Footer 

U kunt gedetailleerde instellingen maken voor de voettekst van uw winkel via de Voettekst 
instellingen. U kunt hier kleuren aanpassen, nieuwsbriefaanmeldteksten wijzigen of een 
kleurwisselend logo uploaden (rood gemarkeerd). 

 

 

Figuur 8: Footer bewerken 

Recensies zijn belangrijk, vergeet dat niet. We hebben geprobeerd het u zo gemakkelijk mogelijk 
te maken, daarom hebben we een Kiyoh widget geïmplementeerd. 

Opmerking: Wij gebruiken een externe widget voor deze bedrijfsbeoordelingsplugin, dus het 
ontwerp wordt gedaan door de externe bedrijven zelf en wij hebben er geen controle over.  

Als alternatief kunnen de beoordelingen uit de Lightspeed Shop worden weergegeven als je geen 
Kiyoh-widget wilt gebruiken. 
 
Instructies: 

(Instelling in de rubriek "Homepage") 

Voer uw Kiyoh ID in (rood gemarkeerd) 
 
Voer uw Kiyoh bedrijfs ID in. Als u geen Kiyoh ID heeft, negeer dit dan. 

Feedback bedrijf widget ID (rot markiert) 
 
Widget-ID des Feedback-Unternehmens (rot markiert) 
Geef hier uw 5-voudige ID op, die u uit de Widget-ID van de Feedback-Unternehmens kunt halen. 
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Figuur 9: Voer Kiyoh gegevens in 

3.3. Optiek 

(Algemeen > Optiek) 

Natures Best bevat talloze instelmogelijkheden waarmee u de hele look & feel van uw winkel kunt 
aanpassen en beïnvloeden naar uw wensen. 

De zelfverklarende instellingen gaan van typografie (het instellen van de lettertypes) over 
algemene kleurinstellingen tot social media-instellingen waarmee u uw webwinkel kunt koppelen 
aan de belangrijkste social media-platforms. 

 

 

Figuur 10: Overzicht optiek 
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3.4. Geavanceerde instellingen 

(Algemeen > Geavanceerde instellingen) 

 

Google Shop Review Stars 
Bedenk dat 48% van de consumenten niet eens kijkt naar een bedrijf met minder dan 4 sterren. 
Sterbeoordelingen kunnen bedrijven helpen het vertrouwen van potentiële klanten te winnen, de 
lokale zoekresultaten te verbeteren en het aantal conversies te verhogen. 

 
 
Google Tag Remarketing 
Google Ads remarketing voegt bezoekers van uw website en gebruikers van uw app toe aan 
lijsten die kunnen worden gebruikt om deze potentiële klanten te retargeten. U kunt advertenties 
richten op de gebruikers op de remarketinglijsten. Voordat u deze tag gebruikt, moet u zich 
vertrouwd maken met de werking ervan in de Google Ads Help. 

U kunt hier ook deskundige verdere hulp vinden: 
https://support.google.com/tagmanager/answer/6106960?hl=de  

  



Wenst u persoonlijke informatie over Natures Best, uw opties of individuele aanpassingen?  
Neem gerust contact met ons op:   
LightportHQ Telefoon: +43 (0)676 61 26 014  |  EMail: office@lightporthq.com 

13 
 
 

4. Homepage 

Een uitstekende startpagina / homepage voor uw winkel is een essentiële factor voor succes. 
Daarom zijn er zoveel aanpassingsmogelijkheden voor "Natures Best". 

E.1 Homepage Setting 

Basis - Instellingen voor uw startpagina. 

Wilt u gebruikte tags (taxonomie) weergeven in de vorm van een tag cloud om een extra 
navigatiemogelijkheid te bieden voor uw trefwoorden?  

Hier kunt u deze functie activeren en visueel aanpassen. 

U vindt een bijzonder aantrekkelijk alternatief naast deze klassieke instelling onder "E.5 Vrije 
Categorieën". 

E.2 Home Delivery 

Hoewel de inhoud van de rubriek bedoeld is als een visuele teaser voor een leveringsdienst, kan 
deze ruimte ook worden gebruikt voor de bijna schermvullende aankondiging van geheel andere 
onderwerpen. 
 

 

Figuur 11: Aanpassing Section "Home Delivery 
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In de Lightspeed Design Backend kun je in dit gedeelte een afbeelding en bijbehorende tekst 
uploaden en klikken op een knop die 50% van het scherm vult in desktopmodus.  

Op mobiele telefoons worden deze blokken onder elkaar weergegeven. 

 Alle details van deze weergave zijn aanpasbaar qua kleur en inhoud (zie Lightspeed Backend 
aan de linkerkant). 

E.3. Homepage Reviews 
De homepage beoordelingen zijn technisch afgeleid van het "Beoordelingen" gebied, zodat 
beoordelingen kunnen worden gemaakt. Deze instellingen kunnen grafisch worden aangepast 
onder E.3. 
 
 

 

Figuur 12: Beoordelingen rechtstreeks invoegen in Lightspeed eCom 
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E.4. Instagram op uw homepage - Instagram Feeds 
Laat je Instagram feed zien. Je hebt een Instagram account nodig om dit te doen. 

Om naar uw winkel te linken, registreert u zich gratis op Instant Tokens en krijgt u uw token daar: 
https://www.instant-tokens.com/   

Voer deze token in het volgende venster onder uw Insta gebruikersnaam in. 

 

 

Figuur 13: Instagram Connector via Instand Tokens 

E.5 Free Categories 

Deze functie is geschikt voor het tonen van gewenste inhoud met uw eigen afbeeldingen. Op 
"Natures Best" gebruiken we deze functie om levensmiddelen te categoriseren op basis van 
compatibiliteit en de klant zo de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld te zoeken naar 
"glutenvrije" of "lactosevrije" producten. 

De reeds ingevoegde symbolen zijn vrij beschikbaar, aangezien zij speciaal voor dit doel in licentie 
zijn gegeven. 
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Figuur 14: Bekijk "gratis categorieën 

Om een dergelijke categorisering in uw winkel te bereiken, moet u werken met taxonomie (tags) 
en tags aanmaken zoals "glutenvrij" enz. U kunt producten aan de tags toewijzen. U kunt 
producten aan de tags toewijzen. 

Vervolgens voert u in de daarvoor bestemde velden de link naar de desbetreffende tag-categorie 
in. 

Voorbeeld: /tags/corn-free/ (zonder domeinnaam ervoor) 

E.6. Homepage You Believe in 

Met deze functie kunt u een grote afbeelding met een parallax-effect in de homepage van uw 
winkel integreren en tekst toevoegen. Dergelijke effecten maken indruk op uw bezoekers en 
verbeteren het design van uw winkel. De afbeelding moet een breedte hebben van 1000px of 
meer. 

E.7. Homepage Slider 

De homepage slider is de blikvanger wanneer u uw winkel binnenkomt. Daarom bieden wij u hier 
zeer gedetailleerde configuratiemogelijkheden van maximaal 3 sliderafbeeldingen. 

U kunt lettergroottes, kleuren, links voor koppen, knoppen en ondertitels tot in detail bewerken. 
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Figuur 15: Homepage schuifregelaar sectie 

E.8. Center Category Product List 

 

Figuur 16: Center Category Product List 

Met deze optie kunt u een gewenste categorie (Fig. 16 - rood gemarkeerd) specifiek op uw 
homepage plaatsen. Ook hier kunt u, met talloze aanpassingsmogelijkheden, dit gedeelte in uw 
gewenste design brengen. 
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E.9. Homepage Main Grid – First Products Slider 

gebied om producten weer te geven in de vorm van een slider. U heeft de volgende 
mogelijkheden: 
 

• Featured Products  
Producten bestemd voor de voorpagina in Lightspeed 

 
 

• New Products  
Producten die het laatst in Lightspeed eCom zijn ingevoerd 
 

• Popular Products 
Producten die mensen graag kopen 
 

• Hidden – disable this grid 
Deze sectie verbergen 
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Figuur 17: Voorbeeld Homepage Hoofdraster 

 

E.10 Homepage Bottom Grid – Second Produkt Slider 

Bottom Grid Slider is de tegenhanger van E.9 -> Zie E.9 Homepage Main Grid 

Om u een extra weergavemogelijkheid te geven voor een alternatieve product slider, is deze 
sectie voor u ontwikkeld. 

 

Voorbeeld: 

Toon de slider voor de nieuwste producten door E.9 te activeren en de meest populaire producten 
door E.10 te activeren. 
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E.11. Homepage Top Promo Product 

Met de top promo product kunt u een specifiek product op een populaire manier op de 
startpagina laten zien. Deze kan dan onmiddellijk door de klant in het winkelmandje worden 
geplaatst. 
 

 

Figuur 18: Top Promo Product Voorbeeld 

Het top promo product kan direct worden bepaald via de design instellingen in Lightspeed eCom 
(let op, niet in de template design instellingen, maar in de shop backend). 

 

Het product dat bovenaan staat op de startpagina Producten/Featured Products wordt gebruikt 
als basis voor de Top Promo Pro. 
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E.12. Homepage Blog Sectie 

We hebben een mooie blog sectie voor u gemaakt om te gebruiken voor uw blogposts. 
 

 

Figuur 19: Blog - Sectie 

Via de instellingen onder E.11 kunt u bepalen of de blog die u in Lightspeed E-Com onder het 
hoofditem "Blog" aanmaakt ook op de startpagina moet worden weergegeven. 

Bovendien kunt u hier grafische instellingen voor uw blog maken.
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F.1. Homepage Category Section 

Categorieën kunnen worden gepresenteerd als een lijst van producten of als een overzicht/index 
(zie figuur 20). Met behulp van dit sjabloon hebben wij een aantrekkelijk ontwerp ontwikkeld voor 
de categorieën die op deze manier worden gepresenteerd (zie figuur 21). Kleinere 
tekstaanpassingen kunnen hier worden gemaakt onder -> "F.1. Homepage Categorie Sectie". 

 

Figuur 20: Categorie als overzicht/index 

 

Figuur 21: Catalogus pagina in de frontend 
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F.2. Product Grid Settings 

Als u uw productcategorie pagina's als een lijst weergeeft (Instellingen zie Fig. 20) dan heeft u 
talloze gedetailleerde instellingsmogelijkheden in Natures Best. 

F.2 Product Grid Settings en F.3 General Product Collection Settings bieden u de mogelijkheid om 
dit te doen. 

Er kunnen bijvoorbeeld "Verkooplabels" worden weergegeven, die voortvloeien uit de titel van de 
kortingsregel die vanuit de Lightspeed Backend wordt gebruikt en het geselecteerde percentage 
(zie afbeelding 22). 

 

 

Figuur 22: Verkoopetiketten weergeven 

 
Bovendien kunnen klantenbeoordelingen worden weergegeven en grafische aanpassingen 
worden gedaan. 
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F.3. General Product Collection Settings 

 

 

Figuur 23: Product Collection Settings 

 
In de template backend sectie F.3 kunt u verdere gedetailleerde instellingen maken voor de 
product weergave.  

Wij presenteren de belangrijkste: 

 

Pagination Type 

Selecteer een bladerfunctie tussen pagina's: Classic of Reload producten op dezelfde pagina. 

 

Products next to each other 

Hier kunt u kiezen of u 3 of 4 producten naast elkaar wilt laten weergeven (Desktop - View). 

 

Products filter position 

Ofwel vast aan de linkerkant, ofwel dynamisch van rechts. 
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G.1. Product Settings 

In dit gedeelte kunt u de product detail weergave configureren met behulp van 18 detail 
instellingen. 

 
Belangrijke instellingen: 
 
Product Delivery Time: 
Als je in de Lightspeed backend verschillende levertijden voor het product hebt geconfigureerd, 
kun je die hier weergeven. Dit is vooral nuttig voor de functionaliteit van leveringsdiensten. 
 
Show stock status / Show stock level quantity 
Weergave mogelijkheid van de nog beschikbare producten, maaltijden, maaltijd leveringen, ... 
 
Show social share icons 
Hier kunt u of uw klant uw product direct delen op sociale media. 

 

Figuur 24: Product detailweergave Configuratie 
 
 

G.2. Aangepaste teksten op het product 

In het productcategorie-overzicht, de homepage (Aanbevolen product) en op de 
productdetailpagina is het mogelijk om een productlabel over de afbeelding te plaatsen. 

Hiervoor moet je altijd de "Door gebruiker gedefinieerde gegevens voor sjabloon" onder > 
Workflow in Lightspeed eCom activeren. 



Wenst u persoonlijke informatie over Natures Best, uw opties of individuele aanpassingen?  
Neem gerust contact met ons op:   
LightportHQ Telefoon: +43 (0)676 61 26 014  |  EMail: office@lightporthq.com 
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Figuur 25: Activering door gebruiker gedefinieerde gegevens 

 
U kunt dan de door de gebruiker gedefinieerde gegevens in de productweergave in Lightspeed 
Ecom vullen met termen (bijv. Data 01 - > Aanbevolen product). 

 

 

Figuur 26: Gebruik Data01 voor productetiket 

De tekst zal boven de productafbeelding worden weergegeven als een productlabel. 

  



Wenst u persoonlijke informatie over Natures Best, uw opties of individuele aanpassingen?  
Neem gerust contact met ons op:   
LightportHQ Telefoon: +43 (0)676 61 26 014  |  EMail: office@lightporthq.com 
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G.3. Checkout Colors 

Hier kunt u de kleuren voor het afrekengebied bepalen (adresinvoer, betalingsgateways). De 
kleuren moeten gewoonlijk worden gekozen zoals die voor de rest van het sjabloon. 

 

 

Figuur 27: Checkout Colors 

  



Wenst u persoonlijke informatie over Natures Best, uw opties of individuele aanpassingen?  
Neem gerust contact met ons op:   
LightportHQ Telefoon: +43 (0)676 61 26 014  |  EMail: office@lightporthq.com 
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4. Aanvullende informatie 

Sitemap 

Het is niet alleen nuttig voor de zoekrangschikking om een sitemap te hebben, deze kan worden 
geraadpleegd via https://meineshopdomain/lang/sitemap/. Natuurlijk zorgt de paginaboom ook 
voor de styling van uw sjabloon. 
 
Voorbeeld: 
https://natures-best-new.webshopapp.com/de/sitemap/  

XML-Sitemap 

https://meineshopdomain/lang/sitemap/rss/  
 
Voorbeeld: 
https://natures-best-new.webshopapp.com/de/rss/ 

 
  



Wenst u persoonlijke informatie over Natures Best, uw opties of individuele aanpassingen?  
Neem gerust contact met ons op:   
LightportHQ Telefoon: +43 (0)676 61 26 014  |  EMail: office@lightporthq.com 
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5. Contact 
 

Heeft u vragen of suggesties? Of wilt u wijzigingen aan uw thema laten aanbrengen, of wilt u in 
het algemeen een individuele oplossing? Wil je een Lightspeed app laten programmeren? 

Neem contact met ons op! 

 

Telefoon: +43 (0)676  61 26014  
EMail: office@lightporthq.com  

Web: http://www.lightporthq.com 

  

Openingstijden: ma / vr: 09:00 - 16:00 


