




Steg 1. Gå till Produktkategorier i Plugboard

När du är inloggad i Plugboard navigerar vi till “Produktkategorier” genom toppmenyn

Steg 2. Produktkategori, förklaringar av fält

Längst till vänster hittar vi fältet “Namn”. Där ligger vår produktkategori för vår ehandelsplattform 
som vi vill länka ihop med kategorier på våra olika marknadsplatser så att våra artiklar i 
överföringen till marknadsplatserna via Plugboard vet vilka kategorier de skall publiceras i.

Därefter hittar vi våra kategorier på våra marknadsplatser som skall länkas ihop med vår 
“Testkategori i Woo” på vår ehandelsplattform.

Till höger om marknadsplatsernas kategorilänkning hittar vi en meny som visar om länkningen 
med kategorin är aktiv.



Längst till höger hittar vi en penna, om vi trycker på den kan vi redigera fälten för våra 
marknadsplatserna och sätta en kategori.

Steg 3. Redigera fält

Vi trycker på pennan för att redigera fälten för marknadsplatserna.

Steg 4. Länka till kategori

Vi trycker på Fyndiq i detta exempel för att länka vår kategori till en kategori i Fyndiq.
Tryck på Ändra.



Steg 4. Länka till kategori

Vi trycker på Fyndiq i detta exempel för att länka vår kategori till en kategori i Fyndiq.
Tryck på Ändra.

Nu kan vi välja kategori och expandera kategoriträdet på Fyndiq genom att trycka på de små 
pilarna för att se underkategorier. I detta exempel väljer vi att länka ihop “Testkategori i Woo” 
med Elektronik/Foto/Stativ på Fyndiq. 



Steg 4. Länka till kategori

Vi trycker på Fyndiq i detta exempel för att länka vår kategori till en kategori i Fyndiq.
Tryck på Ändra.

Nu kan vi välja kategori och expandera kategoriträdet på Fyndiq genom att trycka på de små 
pilarna för att se underkategorier. I detta exempel väljer vi att länka ihop “Testkategori i Woo” 
med Elektronik/Foto/Stativ på Fyndiq. 



Steg 5. Aktivera & Spara

Nu kan vi (om vi vill) aktivera så att länkningen blir aktiv på Fyndiq med kategorilänkningen 
genom att ändra från “Nej” till “Ja”. 

Tryck därefter på Spara

Steg 6. Klart!

Då var det klart! Nu kommer produkter som med produktkategori “Testkategori i Woo” få 
kategori “Stativ” i Fyndiq. Gör samma process för övriga marknadsplatser ni har i ert Plugboard.
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