
Aktivering af Black Friday landing sider og designs 
 

1. Aktivering af landing side (produktgruppe) 
 

I webshoppens DanDomain kontrolpanel, klik på menupunktet ’Produkter’, 

der igen har underpunktet ’Produkter’. 

I kommer nu ind på listen over produktgrupper. Find her det punkt der 

hedder ’Black Friday’ (eller lignende). Hvis produktgruppen er deaktiveret, 

vil teksten være lys og gennemstreget. 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på de tre prikker ud for navnet, og 

vælg ”Rediger gruppe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inde på produktgruppen, skal I finde punktet ”Deaktiver”. Er checkboksen valgt, er produktgruppen ikke 

aktiv. Fjern markeringen, og tryk ”Gem” i toppen af siden. 



 

 

 

 

 
 

 



2. Indsætte / fjerne produkt badges 
 

Klik på menupunktet ”Design”, og underpunktet ”Skins”. 

Herinde ligger alle de designs der er / har været i brug på 

webshoppen. 

I dropdown menuen, find det design der efter designets navn er 

markeret med (* Dansk). Det er det design, der er aktivt på shoppen. 

Kan I ikke finde det, er det fordi der er flere shops tilknyttet – og så 

skal I lede efter shoppens navn i stedet.  

Det gælder f.eks. Fitnessshoppen:  

 

 

 

 

 

 

Når I har valgt det design, I skal redigere, så klik på ”Rediger skin”. 

Inde på det valgte design, scroller I ned til sektionen ”Kodefelter”. 

Her skal I se efter to ting. Fanen ”Head” og fanen ”Body (Bund). 

 

I bunden af begge disse faner, vil I finde en kommentar, der hedder <!-- BLACK FRIDAY 2019 -->. 



Alt efter denne tekst er relateret til produkt badges. 

 

Ved aktivering 
Når I skal aktivere et badge, skal I fjerne den HTML-kommentar der omgiver koden. 

Når koden er kommenteret ud, ser den således ud: 

 

Lad linjen hvor der står <!-- BLACK FRIDAY 2019 --> være som den er.  

Herunder skal I fjerne <!-- før koden, og --> efter. Er det gjort korrekt, skal farven på teksten gerne ændre 

sig, så det ser sådan ud: 

 

 

Husk at gentage dette i begge faner. Både ”Head” og ”Body (Bund)”.  

NB: Det er ikke på alle sider, I vil finde noget i ”Head” fanen, da det ikke altid er nødvendigt. 

Når I er færdige, så husk at trykke på ”Gem” oppe i toppen af siden. 😊 

 

Ved deaktivering 
I kan enten sætte kommentarerne ind igen, eller I kan slette koden i bunden af begge faner, fra og med <!-- 

BLACK FRIDAY 2019 -->.  

Igen, husk at gemme. 


