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Voorwoord 
 

E-ticketsoftware geeft de mogelijkheid tickets via de eigen website te verkopen. Hiervoor worden een drietal 

methoden aangeboden. Alle drie de mogelijkheden worden hier besproken. 

 

Loopt u tegen zaken aan of heeft u verbetervoorstellen? Wij horen dit graag van u. 

 

Pioen Partners 

Twentepoort West 38 

7609 RD Almelo 

Tel. +31 (0)546 - 456 223 

E-mail: info@eticketsoftware.nl 

Website: www.eticketsoftware.nl 

 

mailto:info@eticketsoftware.nl
http://www.eticketsoftware.nl/
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H 1Starten met 
Eticketsoftware.nl  
Voor het weergeven van de activiteiten en momenten op de eigen website zijn er drie mogelijkheden. De snelste 

methode is een verwijzing naar een kant-en-klare website. De tweede is het opnemen van een standaard in de 

eigen website. De derde betreft het zelf bouwen van de verschillende stappen met behulp van de E-ticket API.  

Hieronder zullen de drie mogelijkheden worden besproken. 

Account E-ticketsoftware 
U heeft een account bij E-ticketsoftware. De accountnaam is van belang. Voor het voorbeeld zal als 

accountnaam ‘demo’ worden gebruikt. Overal waar ‘demo’ wordt gebruikt dient u dit te vervangen door uw 

eigen accountnaam. 

Methode 1: Kant-en-klare website 
U kunt E-ticketsoftware als volgt opstarten:  

 

Opstarten met activiteiten: 

<accountnaam>.eticketsoftware.nl/verkoop 

Voorbeeld: 

https://demo.eticketsoftware.nl/verkoop 

  

U krijgt nu het verkoopscherm te zien met allereerst de activiteiten en na selectie van de activiteit de 

verschillende momenten waar u tickets kunt verkopen. 

 

Opstarten met activiteiten en momenten: 

<accountnaam>.eticketsoftware.nl/verkoop/?start=showMoments 

Voorbeeld: 

https://demo.eticketsoftware.nl/verkoop/?start=showMoments 

 

U krijgt nu het verkoopscherm te zien met allereerst de activiteiten en na selectie van de activiteit de 

verschillende momenten waar u tickets kunt verkopen. 

 

https://demo.eticketsoftware.nl/verkoop
https://demo.eticketsoftware.nl/verkoop/?start=showMoments
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Methode 2: Standaard opnemen in eigen website 
Wij bieden de mogelijkheid om de verkoop van de tickets in de eigen website te laten plaatsen plaatsvinden. De 

namen van de pagina’s die worden genoemd mag u uiteraard ook anders noemen.Hiervoor dient het volgende te 

worden gedaan: 

• Maak een nieuwe pagina met de naam ‘ticketstijl’ aan met alleen de volgende inhoud:  

o <!--[e-ticket]--> 

• Maak een nieuwe pagina ‘ticketaanroep’ aan. Dit is de pagina die feitelijk aangeroepen gaat worden. 

Deze pagina is verder leeg.  

• Download het volgende bestand: https://eticketsoftware.nl/eticketwebtool/eticketwebtool.zip 

• In de zip file staan een drietal bestanden genaamd eticket.php, .htaccess en config.css. U heeft alleen 

eticket.php nodig. De andere twee bestanden staan er als voorbeeld. 

• Open eticket.php. In het bovenste deel onder configuratie past u de volgende zaken aan: 

o Const STIJL: vul hier de url in van de ‘ticketstijl’ pagina 

o Const SYSTEEM: vul hier de url in waar de website voor de verkoop wordt gestart 

<accoutnaam>.eticketsoftware.nl/verkoop 

o Const START: indien vanuit activiteiten te starten vult u in ‘showActivities’. Indien u vanuit 

moment wilt starten vult u ‘showMoments’ in.  

• Plaats het bestand eticket.php in de root van uw website 

• Er zijn twee mogelijkheden. U maakt gebruik van het .htaccess bestand op uw website of u werkt 

zonder het .htaccess bestand. 

Gebruik en aanpassen .htaccess: 

• Open uw .htaccess bestand. 

• Voeg onderstaande regels toe. Deze regels dienen voor het Wordpress gedeelte te staan: 

############################################## 

# E-Ticket integratie 

############################################## 

 RewriteRule ^ticketaanroep/?$ /eticket.php [L] 

############################################## 

 

In het menu van uw eigen website verwijst u naar: <uw website>/ticketaanroep 

Zonder gebruik van het .htaccess bestand: 

Wanneer u het .htaccess bestand niet wilt aanpassen dan dient u in het menu waar de ticketverkoop plaatsvindt te 

verwijzen naar: <uw website>/eticket.php 

https://eticketsoftware.nl/eticketwebtool/eticketwebtool.zip
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Aanpassing css: 

Indien gewenst kunt u de css aanpassen. Dit kan in het E-ticketsysteem via de menu optie Bedrijfsinrichting - 

Website. 

Methode 3: Zelf bouwen van de onderdelen en opnemen in eigen 
website 
Er is een service beschikbaar waar u gebruik van kunt maken indien u de opmaak geheel zelf wilt regelen. De 

service vindt u op www.eticketsoftware.nl/eticketservice. Wanneer u hier gebruik van wilt maken heeft u een 

speciale sleutel nodig. Deze kunt u bij ons aanvragen.  

Website 
De opmaak van de website voor de verkoop is naar eigen stijl aan te passen. De zogeheten css die hierbij hoort 

treft u in E-ticketsoftware aan. De optie is te vinden in E-ticketsoftware via Bedrijfsinrichting – Website. Hier 

kunnen de weergave instellingen van de website worden ingesteld. Hieronder treft u de originele instellingen 

staan 

 

De volgende zaken zijn mogelijk om in te stellen: 

Background settings: 

Achtergrond kleur instelling: 

    --pp-theme-bg-color: rgb(255,255,224) 

• Rgb of hex wordt ondersteund 

 

Achtergrond afbeelding: 

    --pp-theme-bg-image: url(); 

• Indien tussen de ( ) iets wordt geplaatst zal de kleur niet meer worden getoond. 

• url verwijzing dient naar een afbeelding te zijn. De url dient tussen enkele ‘ ‘ te worden geplaatst tussen 

de ( ). 

 

Achtergrond afbeelding vervagen: 

--pp-theme-bg-blur: blur(8px); 

• werkt alleen indien afbeelding is gedefinieerd 

 

Font settings: 

Algemene font: 

    --pp-theme-font: 'Lato', sans-serif; 

 

Tekst omschrijving activiteit: 

    --pp-theme-font-paragraph: 'Lato', sans-serif; 

 

Kopteksten in balk selectieschermen en winkelwagen: 

    --pp-theme-font-headers: 'Lato', sans-serif; 

 

http://www.eticketsoftware.nl/eticketservice
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Tekst kleur: 

    --pp-theme-font-color: #000; 

• standaard ingesteld op zwart 

 

Tekst kleur kop: 

    --pp-theme-font-color-header: #fff; 

• standaard ingesteld op wit 

Thema kleur: 

    --pp-theme-color: #ff5722; 

• standaard ingesteld op oranje 

 

Label: 

Labelfont: 

    --pp-badge-font: 'Roboto Mono', monospace; 

 

Labelachtergrond kleur: 

    --pp-badge-bg-color: #ff5722; 

• standaard ingesteld op oranje 

 

Labeltekst kleur: 

    --pp-badge-font-color: #ffffff; 

• standaard ingesteld op wit 

 

Knoppen: 

    /* https://maketintsandshades.com/#ff5722 */ 

• kijk voor de voorbeelden bij bovenstaande url 

 

Lettertype knoppen: 

    --pp-button-font: 'Lato', sans-serif; 

Tekstkleur knoppen: 

    --pp-button-font-color: #fff; 

Achtergrond en rand kleur knoppen: 

    --pp-button-bg-color: #ff5722; 

    --pp-button-border-color: #e64e1f; 

Achtergrond en rand kleur muis-over: 

    --pp-button-bg-color-onhover: #e64e1f; 

    --pp-button-border-color-onhover: #cc461b; 

Achtergrond en rand kleur muisklik: 

    --pp-button-bg-color-onclick: #cc461b; 

    --pp-button-border-color-onclick: #b33d18; 
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Meldteksten: 

Font meldtekst: 

    --pp-error-font: 'Roboto Mono', monospace; 

Kleur meldtekst: 

    --pp-error-font-color: #FF0000; 

 

Navigatiebalk (balk met menuopties Activiteiten etc): 

    --pp-internal-header-show: block; 

• block: toont de balk 

• none: verbergt de balk 

 

Navigatie activiteit en moment: 

    --pp-activities-to-detail: block; 

    --pp-activities-to-moments: none; 

• Keuze uit block en none 

• De ene dient op block te staan en de andere op none 

• bovenstaande instelling laat na de selectie van een activiteit de details van de activiteit zien met alle  

momenten  

 

    --pp-activities-to-detail: none; 

    --pp-activities-to-moments: block; 

• Keuze uit block en none 

• bij de bovenstaande instelling wordt na de selectie van de activiteit de momenten getoond. Hierbij kan 

naar de detailpagina van de activiteit worden gegaan, maar via de knop ‘Boek direct’ kan ook direct 

naar de plaats-/kaartselectie worden gegaan. 

 

Detailscherm activiteit: 

    --pp-detail-text-color: #000; 

• staat standaard op zwart ingesteld 

 

    --pp-detail-display-info: block; 

• detailblok behalve de omschrijving bij activiteit kan in één keer worden uitgezet  

 

    --pp-detail-display-genres: block; 

• hiermee kan het kopje genres worden uitgezet 

 

    --pp-detail-display-length: block; 

• hiermee kan het kopje lengte worden uitgezet 

 

    --pp-detail-display-hall: block; 

• hiermee kan het kopje zaal worden uitgezet 

 

    --pp-detail-display-location: block; 

• hiermee kan het kopje locatie worden uitgezet 
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    --pp-detail-display-description: block; 

• hiermee kan de omschrijving van de activiteit worden uitgezet 

 
/* Font imports */ 

/* https://fonts.google.com/ */ 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato&display=swap'); 

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Mono:wght@200&display=swap'); 

 

:root { 
    /*------------------------------------------------------------------------ 

     Main Settings 

    ------------------------------------------------------------------------*/ 

    /* Background settings */ 
    --pp-theme-bg-color: rgb(255,255,224); 

    --pp-theme-bg-image: url(); 

 

    --pp-theme-bg-blur: blur(8px); 

 
    /* Font settings */ 

    --pp-theme-font: 'Lato', sans-serif; 

    --pp-theme-font-paragraph: 'Lato', sans-serif; 

    --pp-theme-font-headers: 'Lato', sans-serif; 
    --pp-theme-font-color: #000; 

    --pp-theme-font-color-header: #fff; 

 

    /* Theme color settings */ 
    --pp-theme-color: #ff5722; 

 

    /* Badge */ 

    --pp-badge-font: 'Roboto Mono', monospace; 

    --pp-badge-bg-color: #ff5722; 
    --pp-badge-font-color: #ffffff; 

 

    /* Button */ 

    /* https://maketintsandshades.com/#ff5722 */ 
    --pp-button-font: 'Roboto Mono', monospace; 

    --pp-button-font-color: #fff; 

    --pp-button-bg-color: #ff5722; 

    --pp-button-border-color: #e64e1f; 
 

    --pp-button-bg-color-onhover: #e64e1f; 

    --pp-button-border-color-onhover: #cc461b; 

 
    --pp-button-bg-color-onclick: #cc461b; 

    --pp-button-border-color-onclick: #b33d18; 

 

    /* Errors */ 

    --pp-error-font: 'Roboto Mono', monospace; 
    --pp-error-font-color: #FF0000; 

 

 

    /*------------------------------------------------------------------------ 
     Subheader 

    ------------------------------------------------------------------------*/ 

    /* Show Pioen header */ 

    --pp-internal-header-show: block; 
 

 

    /*------------------------------------------------------------------------ 

     ActivitiesPage 

    ------------------------------------------------------------------------*/ 
    /* Forces which steps to take */ 

    --pp-activities-to-detail: block; 

    --pp-activities-to-moments: none; 

 
 

    /*------------------------------------------------------------------------ 

     DetailPage 

    ------------------------------------------------------------------------*/ 
    --pp-detail-text-color: #000; 

 

    /* block = show | none = hide */ 

    --pp-detail-display-info: block; 
    --pp-detail-display-genres: block; 

    --pp-detail-display-length: block; 

    --pp-detail-display-hall: block; 

    --pp-detail-display-location: block; 

    --pp-detail-display-description: block; 
} 

 



  
 
 

Installatie website handleiding E-ticketsoftware.nl  (bijgewerkt oktober 2020) 9 

Pioen Partners 
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Tel. 0546 - 456 223 
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