Pagina

Onderdeel

URL

Opmerking

Home

Menu

http://cluster1.polis.be/

Knop "aanmelden" wijzigen in "inloggen"

Home

Paginabenaming

http://cluster1.polis.be/

Benaming "Homepagina" wijzigen in "Home"

Home

Homepage banner

http://cluster1.polis.be/

Afbeelding wijzigen

Home

Homepage banner

http://cluster1.polis.be/

Smaller maken? niet over de gehele pagina

Home

Ons aanbod

http://cluster1.polis.be/

Subtitel "Laat je op sleeptouw nemen" verwijderen

Home

Ons aanbod

http://cluster1.polis.be/

Titel boek, auteurs, prijs en buttons "detail / kopen" op dezelfde hoogte plaats

Home

Blogs

http://cluster1.polis.be/

Veel kleinere afbeelding

Home

Week van de poëzie

http://cluster1.polis.be/

Datumvermelding

Home

Blogs

http://cluster1.polis.be/

Datumvermelding en geschatte leestijd

Home

Blogs

http://cluster1.polis.be/

Veel kleinere afbeelding

Home

Meer weten

http://cluster1.polis.be/

&nbsp; of <br/> tag gebruikt om kaders op dezelde hoogte te houden

Home

Nieuwsbrief

http://cluster1.polis.be/

je e-mail moet je e-mailadres worden

Home

Nieuwsbrief + Meer weten

http://cluster1.polis.be/

Buttons op zelfde hoogte laten zetten

Home

Footer kolommen

http://cluster1.polis.be/

Juiste urls linken

Home

Footer (bottem)

http://cluster1.polis.be/

Juiste urls linken

Home

Footer (bottem)

http://cluster1.polis.be/

Webshop door Indie verplaatsen naar beneden

Pers

Afbeelding

http://cluster1.polis.be/pers

Nakijken

Pers

Tekst

http://cluster1.polis.be/pers

Nakijken

Pers

Kader "Nog geen account"

http://cluster1.polis.be/pers

Niet teruggevonden op back-end

Pers

Kader "Ben je al gebruiker"

http://cluster1.polis.be/pers

Niet teruggevonden op back-end

Catalogi

Afbeelding

http://cluster1.polis.be/catalogi

Afbeelding voorzien

Catalogi

Tekst

http://cluster1.polis.be/catalogi

Nakijken

Manuscript

Afbeelding

http://cluster1.polis.be/manuscript

Nakijken

Manuscript

Tekst

http://cluster1.polis.be/manuscript

Nakijken

Manuscript

Tekst "Graag samenwerken?"

http://cluster1.polis.be/manuscript

Nakijken

Manuscript

Kader "Klaar om iets in te sturen?"

http://cluster1.polis.be/manuscript

Niet teruggevonden op back-end

Manuscript

Kader "Klaar om iets in te sturen?"

http://cluster1.polis.be/manuscript

Optie = 1 dus waarom dropdown?

Foreign Rights

Tekst

http://cluster1.polis.be/foreign-rights

Nakijken

Foreign Rights

Afbeelding

http://cluster1.polis.be/foreign-rights

Nakijken

Foreign Rights

Tekst "Catalogus 2016 zomer"

http://cluster1.polis.be/foreign-rights

Verplaatsen?

Foreign Rights

Kader "Foreign rights contact"

http://cluster1.polis.be/foreign-rights

Niet teruggevonden op back-end. Zelf doen? (widget? st.blok?) met gegevens

Special sales

Tekst

http://cluster1.polis.be/special-sales

Tekst voorzien

Special sales

Afbeelding

http://cluster1.polis.be/special-sales

Afbeeldingen voorzien

Klant-login

Pagina

http://cluster1.polis.be/customer/account/login/

Niet teruggevonden op back-end

Klant-login

Paginabenaming

http://cluster1.polis.be/customer/account/login/

Naam pagina wijzigen?

Klant-login

Zoekbalk

http://cluster1.polis.be/customer/account/login/

Zoekbalk verwijderen?

Klant-login

Inloggen

http://cluster1.polis.be/customer/account/login/

Titel boven inloggedeelte aanpassen

Klant-login

New here?

http://cluster1.polis.be/customer/account/login/

Vertalen naar Nederlands

Klant-login

Wachtwoord vergeten

http://cluster1.polis.be/customer/account/forgotpassword/ Vertalen naar Nederlands

Klant-login

USPs (logos)

http://cluster1.polis.be/customer/account/login/

Linken met wat?

Boeken

Pagina

http://cluster1.polis.be/boeken.html

Niet teruggevonden op back-end

Boeken

Kader "Download"

http://cluster1.polis.be/boeken.html

Niet teruggevonden op back-end; moet niet over de hele pagina zweven

Boeken

Subcategoriën

http://cluster1.polis.be/boeken.html

Tekst (+ afbeelding?) voorzien voor korte intro? Of uitgelicht product?

E-books

Kader "Download"

http://cluster1.polis.be/e-books.html

Niet teruggevonden op back-end; moet niet over de hele pagina zweven

E-books

Banner

http://cluster1.polis.be/e-books.html

Nakijken

E-books

Banner

http://cluster1.polis.be/e-books.html

Smaller maken? niet over de gehele pagina

Auteurs

geen opmerkingen

http://cluster1.polis.be/auteurs

/

Details auteur

social media

http://cluster1.polis.be/auteurs/toon-hillewaere

Social media buttons verplaatsen?

Abonnementen

Tekst 'Liegend konijn'

http://cluster1.polis.be/abonnementen

Nakijken

Abonnementen

Afbeeldingen 'Liegend konijn'

http://cluster1.polis.be/abonnementen

Nakijken

Abonnementen

Tekst 'De Nederlandse Boekengids'

http://cluster1.polis.be/abonnementen

Nakijken

Abonnementen

Afbeeldingen 'De Nederlandse Boeken http://cluster1.polis.be/abonnementen

Nakijken

Abonnementen

Abonnement contact

http://cluster1.polis.be/abonnementen

Niet teruggevonden op back-end

Blog

Pagina

http://cluster1.polis.be/nieuws

Geen toegang tot nieuwsberichten, blogs, etc. op back-end

Blog

Over deze blog (rechts)

http://cluster1.polis.be/nieuws

Tekst voorzien / Logo Polis?

Blog: news

Paginabenaming

http://cluster1.polis.be/nieuws/cat/news/

Nieuws?

Blog: news

Lay-out

http://cluster1.polis.be/nieuws/cat/news/

Grootte foto, lengte inleidende tekst, titelopbouw bekijken.

Blog: auteurs

"

http://cluster1.polis.be/nieuws/cat/auteurs/

"

Blog: literatuur

"

http://cluster1.polis.be/nieuws/cat/literatuur/

"

Winkelwagen

Maximale aankoop

http://cluster1.polis.be/checkout/cart/

"De" maximale aankoophoeveelheid

Afrekenen

Systeem

http://cluster1.polis.be/checkout/onepage/

Werkt nog niet

Product

Fout

http://cluster1.polis.be/de-zomer-van-1976.html

Kan dit boek niet toevoegen aan winkelmand, button niet gekoppeld

Product

Koop dit boek bij jouw in de buurt

http://cluster1.polis.be/storelocator

Reeds actief zetten? Eigen pagina aan wijden?

Product

Boek preview

http://cluster1.polis.be/de-zomer-van-1976.html

Ziet er compleet anders uit dan de preview voorziet

Product

Quote

http://cluster1.polis.be/de-zomer-van-1976.html

Ziet er compleet anders uit dan de preview voorziet

Product

Button winkelmandje

Klantenservice

Pagina

http://cluster1.polis.be/service

Geen toegang op back-end

Klantenservice

Kader "Contact"

http://cluster1.polis.be/service

Smaller maken? niet over de gehele pagina

Klantenservice

Paginabenaming

http://cluster1.polis.be/service

Aanpassen naar klantendienst

FAQ

Tekst

http://cluster1.polis.be/klantenservice/veelgestelde-vrage Q&A voorzien

Recent bekeken

Boek(en) onderaan pagina (na content /

is hier nog steeds "winkelwagen" --> moet overal winkelmandje zijn

Volgt op elke pagina die je bezoekt

Algemene voorwaarden Pagina

#todo

Eigen pagina of link naar pelckmans uitgevers?

Privacy & Cookies

Pagina

#todo

Eigen pagina of link naar pelckmans uitgevers?

Over ons

Tekst

http://cluster1.polis.be/over-ons

Nakijken

Over ons

Afbeeldingen

http://cluster1.polis.be/over-ons

Nakijken

Over ons

Kader "Onze vestiging"

http://cluster1.polis.be/over-ons

Niet teruggevonden op back-end. Zelf doen? (widget? st.blok?) met gegevens

Leveringen & Retour

Pagina

#todo

eigen pagina?

Leveringen & Retour

Tekst

#todo

Tekst voorzien

Klachtenprocedure

Pagina

#todo

eigen pagina?

Klachtenprocedure

Tekst

#todo

Tekst voorzien

Betaalmethodes

Pagina

#todo

eigen pagina?

Betaalmethodes

Tekst

#todo

Tekst voorzien

Contact

Tekst

http://cluster1.polis.be/contacts

Nalezen (24 u antwoord?)

Cookie notice

Kleur

/

Kleur in thema van merk

Cookies

http://cluster1.polis.be/cookies

404 page not found

Tekst / Afbeelding

http://cluster1.polis.be/404

Nakijken

Nieuwsbrief

Pagina

http://cluster1.polis.be/nieuwsbrief

Geen toegang op back-end

Promoties

Pagina

#todo

Momenteel inactief, maar mag wel al klaargezet worden

Niet toegankelijk
Nieuwsbrief

http://cluster1.polis.be/nieuwsbrief

Boekhandels

http://cluster1.polis.be/storelocator

Nieuws

http://cluster1.polis.be/nieuws

Klantendienst

http://cluster1.pelckmans.be/service

Meest gestelde vragen

http://cluster1.polis.be/klantenservice/veelgestelde-vragen/

Contacts

http://cluster1.polis.be/contacts

Inloggen

http://cluster1.polis.be/customer/account/login/

Registreren

http://cluster1.polis.be/customer/account/create/

Regioverantwoordelijken

http://cluster1.pelckmans.be/regioverantwoordelijken

Manuscript

Klaar om in te sturen?

http://cluster1.polis.be/manuscript

