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Checklist livegang webshop blog 

1 tot 2 weken voor live 

 Maak een actielijst  

o Zorg dat iedereen weet wat en wanneer er iets van hen verwacht wordt. 

 Informeer de provider/ systeem beheerder t.a.v. het omzetten van het domein naar de 

nieuwe webshop. Controleer of ze beschikbaar zijn op de live datum. 

o Het omzetten kan 24 uur duren voordat het wereldwijd zichtbaar is, informeer de 

klanten hierover. 

 Procestest bestelproces 

o Een proces test is het doortesten van het gehele proces van het opzoeken van een 

artikel, deze bestellen en het uitleveren na simuleren. Dit aan de hand van test 

scenario’s Op deze manier kan je zien of het proces op alle vlakken soepel verloopt 

en niet voor verrassingen bij livegang komt te staan. Deze stap is een must have als 

je de shop geïntegreerd hebt met een ERP, POS of financieel systeem. 

 Betaal methode van testmodus afhalen 

o Is de test akkoord, haal de betaal methoden van de test modus af en  

 Controleer het bestel proces met de Live betaal methode 

 Controleer de performance van de shop 

o https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl  

 Inrichting redirects, met redirects verwijs je oude URL's (links) naar de nieuwe pagina's in de 

nieuwe shop. Op deze manier komen bezoekers die via Google een " oude" link aanklikken 

niet op een 404 pagina uitkomen.  

 Informeer klanten  

o Informeer de klanten ruim van te voren dat de webshop live gaat en of deze een 

bepaalde tijd uit de lucht is, zodat men de kans heeft om daarvoor de online 

bestellingen te doen. 

o Zet op de under construction / wachtwoord pagina een telefoonnummer of e-mail 

adres om klanten op een alternatieve wijze tijdelijk een bestelling te laten doen. 

1 tot 2 dagen voor live 

 Zet de shop accounts van de oude shop over naar de nieuwe 

 Mail naar klanten over de livegang 

o Informeer klanten per mail dat de webshop op datum x live gaat 

 Inrichting Google Analytics / Tagmanager 
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Live-gang 

 Wachtwoord van de shop af of zet de under construction pagina uit, controleer de 

bereikbaarheid van het menu, hompage etc. 

 DNS omzetten (dit kan 24 uur duren voordat het wereldwijd zichtbaar is) 

o Controleer de DNS omzetting 

 Controleer of de webshop bereikbaar is 

 Informeer klanten dat de shop live is 

o Tip: stuur een kortingscode mee om traffic te genereren naar de nieuwe shop 

 Bestaande klanten informeren met instructies t.a.v. het nieuwe shop account 

 Promoot de livegang op social media 

Kort na live 

 Sitemap genereren 

 Google search console inrichten en sitemap aanmelden 

 Blijf de shop promoten met acties, blogs etc via social media 

 


