Met Auto Google Stars kunt u automatische Rich Snippets genereren. Elke drie
uur worden uw webshop beoordelingen bijgewerkt naar reviews die worden
verzameld via KiyOh, Webwinkel Keur, The Feedback Company of Trustpilot
Trusted Shops of Klantenvertellen.nl.

Installeren van de app
1. Installeer de app via de Lightspeed App Store
2. Maak een account aan of koppel de app aan een bestaand account.
Als u al eerder een account heeft aangemaakt, kunt u de app gemakkelijk aan uw account
koppelen door met uw bestaande gegevens in te loggen. Hierbij maakt het niet uit dat uw account
via een andere webshop is aangemaakt.

Uw review systeem koppelen
Ga in het InStijl Media Apps dashboard naar uw webshop en selecteer de Auto Google Stars app.
Onder ‘Review Systeem’ kunt u uw systeem kiezen en de bijbehorende gegevens invullen.
Kiyoh
Wanneer u gebruik maakt van KiyOh heeft u de volgende gegevens nodig: KiyOh Company ID en
KiyOh Connector code.
U kunt deze gegevens vinden in uw KiyOh account onder ‘Uw Account’:

Klantenvertellen.nl
Wanneer u gebruik maakt van Klantenvertellen heeft u de volgende gegevens nodig: Klantenvertellen XML-feed.
U kunt de XML-feed vinden onder uw Klantenvertellen account. Deze ziet er als volgt uit:
http://klantenvertellen.nl/xml/uwwebshopnaam
WebwinkelKeur
Wanneer u gebruik maakt van WebwinkelKeur heeft u de volgende gegevens nodig:
WebwinkelKeur Shop ID en WebwinkelKeur API Key.
Log in in uw WebwinkelKeur account en ga naar ‘API’. Bovenaan vindt u de gegevens:
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Feedback Company
Wanneer u gebruik maakt van The Feedback Company heeft u de volgende gegevens nodig:
Feedback Company ID.
Log in in uw Feedback Company account en ga naar ‘Mijn instellingen’. Hier vindt u de Feedback
Company Id:

Feedback Company (multipage)
Wanneer de normale optie voor The Feedback Company niet werkt kunt u hier uw Feedback
Company url invoeren.
Trustpilot
Wanneer u gebruik maakt van Truspilot kunt u hier de url van uw TrustPilot pagina invoeren. Het ID
wordt automatisch opgezocht.
Trusted Shops
Wanneer u gebruik maakt van Trusted Shops heeft u de volgende gegevens nodig: Trusted Shops
ID en Trusted Shops beoordelingspagina. De beoordelingspagina is de pagina waarop uw reviews
openbaar zichtbaar zijn. Hier wordt ook het ID vermeld.

Klik op ‘Opslaan’ om uw gegevens op te slaan. Het kan tot vijf minuten duren voordat de
wijzigingen doorgevoerd zijn.

Algemene informatie
App in- en uitschakelen
Met de instelling App in- en uitschakelen kunt de app tijdelijk activeren. Het kan tot vijf minuten
duren voordat de wijzigingen doorgevoerd zijn.
Tekst in footer weergeven
Laat onderaan uw website uw beoordeling zien, met een link naar uw reviews.
Activeer de optie “Beoordeling in footer weergeven”. De tekst kunt u zelf aanpassen onder
“Teksten”.
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Hierbij kunt u de volgende variabelen gebruiken: [review_system], [shop_name], [rating],
[num_rating]. Het kan tot vijf minuten duren voordat de wijzigingen doorgevoerd zijn.

Wijzigingen Rich Snippets in Google
Wanneer de app wordt ingeschakeld kan het tot twee weken voordat de wijzigingen in Google
zichtbaar zijn. Ook het bijwerken van de gegevens kan een aantal weken duren voordat deze zijn
overgenomen in Google.
De gegevens kunnen in de tussentijd wel getoond worden in de footer op uw webshop en kunnen
getest worden via https://search.google.com/structured-data/testing-tool/. Het gebruik van deze
app biedt geen garantie dat de sterren in Google daadwerkelijk getoond worden. Google kan uw
Rich Snippets alsnog blokkeren.
Geavanceerd
Let op: We raden aan alleen gebruik te maken van de geavanceerde functies als u basiskennis heeft
van HTML en/of Javascript.
Om de geavanceerde functies te gebruiken, heeft u de template editor nodig, of uw thema moet
ondersteuning hebben voor het gebruik van HTML code in de thema-instellingen (bijvoorbeeld het
Ultimate Theme). U kunt dit navragen bij uw thema-bouwer.
Wanneer u de template-editor wilt activeren om gebruik te maken van de geavanceerde functies,
moet u er rekening mee houden dat u geen automatische thema-updates meer ontvangt. Neem
contact op met de ontwikkelaar van uw thema om na te vragen wat de effecten hierop voor uw
thema zijn.
HTML
U kunt de volgende attributen toevoegen om html-elementen te vullen met de laatst bijgewerkte
gegevens:
• data-ism-rating=”rating”: Html-elementen met dit attribuut worden automatisch gevuld met de
huidige score.
Voorbeeld:
wordt:
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• data-ism-rating=”ratingcount”: Html-elementen met dit attribuut worden automatisch gevuld met
het huidige aantal beoordelingen.
Voorbeeld:
wordt:

Javascript
U kunt in Javascript deze variabelen gebruiken:
ism_rating: String met huidige score
ism_ratingcount: String met huidige aantal beoordelingen
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