Relasjoner mellom produkter
Det finnes primært tre typer produktrelasjoner i Magento:
Relaterte produkter
Oppsalgsprodukter
Kryssalg-produkter

Relaterte produkter
Relaterte produkter vises på produktinfo-siden, og dette er varer som du ønsker å tipse kunden om i forbindelse med det produktet de har valgt. Relaterte
produkter er ting som du ønsker at kunden skal kunne kjøpe i tillegg til varen de ser på. Det relaterte produktet vil som standard vises i en boks i høyre
kolonne. Det skal være enkelt for kunden å velge de relaterte produktene slik at disse kan legges direkte i handlekurven når de ser på en vare.

Tips
Relaterte produkter i Magento kan også brukes som Tilbehørsfunksjon.

Oppsalg-produkter
Når du er inne på en produktside, vil oppsalgs-produkter være de produktene du ønsker kundene skal kjøpe istedet for det produktet de har valgt. Dette
kan være produkter som er dyrere, som har bedre kvalitet, som gir bedre fortjeneste, er mer populære, osv. Oppsalg-produkter vil som standard vises
nederst på produktvisnings-siden, ofte med følgende overskrift: "Du er kanskje også interessert i:". Oppsalgsproduktene blir vist med en link til produktets
infoside, slik at kunden lett kan navigere seg videre inn på de alternative produktene.

Kryssalg-produkter
Dette er ment for impulskjøp-produkter, på samme måte som magasiner og godteri ved kassen i matbutikker. Kryssalg vil vises i handlekurven basert på
hvilke varer som finnes der. Vanligvis er dette produkter som kunden kan ha glede av sammen med det produktet de kjøper. Knytning gjøres på samme
måte som for relaterte og oppsalgs-produkter.
Kryssalg-produkter kan for eksempel brukes på et belte som passer veldig bra til en bukse. Når kunden legger buksen i handlekurven så vil beltet vise som
"Kanskje du også er interessert i dette".

Hvordan relaterer jeg produktene til hverandre?
Felles for alle relasjoner er måten de knyttes til produktet: Søk opp produkter ved å velge "Enhver/Alle" i menyvalget helt til venstre og klikk på "Søk"knappen for å vise alle varene. Alternativt kan du søke på navn, varekode, osv. Klikk på "Tilbakestill filter" først for å søke blant alle produkter. Marker
varene som skal relateres med et merke til venstre for produktnavnet.

