
 

 
 
 
Quick start Key2Publish. 

 
Voor een persoonlijke kennismaking met Key2Publish hebben we twee demo webshops, 
WooCommerce en een PrestaShop webshop, voor u klaargezet.  
U kunt daarbij onze demo data gebruiken, maar eventueel ook uw eigen data. We adviseren 
u echter te beginnen met onze demo data. 
 
Om met Key2Publish aan de slag te kunnen moet u eerst de volgende stappen zetten: 
 

1. Installeer Key2Publish 
2. Registreer u. (Laat daarbij het veld “company registratiecode” leeg.) 

 
 
Nu gaan we stap voor stap het programma verkennen. 
 
Stap 1: Importeren data set. 
Om onnodige handmatige invoer te voorkomen biedt Key2Publish verschillende 
mogelijkheden data in te voeren. We kiezen nu voor de meest eenvoudigste. Het importeren 
van een k2z bestand. Dit is een Key2Publish databestand. Plug and play en er hoeft dus 
niets te worden ingesteld. Deze bestanden kunnen ook in gelezen worden vanaf een 
website. Het demo bestand wat we gaan importeren is te openen via de volgende url: 
http://www.key2datafeed.com/demo.k2z 
Voor deze url in de url instelling van de Import K2Z functie op het tabblad import en klik op 
“Import k2z”. 
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Stap 2: 
Vervolgens wordt het “view & edit” tabblad geopend. Hier ziet u de geïmporteerde data in 
een boomstructuur weergegeven. Deze is overigens ook aanpasbaar, maar daar gaan we 
nu niet verder op in. U selecteert een tweetal producten. De demo is overigens ingesteld op 
maximaal 25.  
 
Stap 3: 
We gaan nu naar het “Webshop” tabblad om de data naar een webshop te exporteren. 
Aangezien u de eerste keer nog niet hebt aangegeven naar welke webshop(s) u wilt 
exporteren, dient u dit eerst in te stellen onder de knop “Settings”. 
 

 
Voer in bovenstaand scherm de volgende gegevens in: 
 
Webshop Type: Selecteer Prestashop 
Name: Bedenk zelf een handige naam. 
URL: http://key2datafeed.com/PrestaShop/prestademo01/modules 
User: support@key2publish.com 
Password: demo1234 
Items per page: 10 
 
 
Als u de instellingen hebt opgeslagen via “Save”, kan de eerder geselecteerde data 
geëxporteerd worden naar de demo webshop.  
Deze vindt u op: http://key2datafeed.com/PrestaShop/prestademo01 
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