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D I S T R I B U T I O N

D I S T R I B U T I O N

Sådan får du MMDs Konfigurator på din hjemmeside
Denne kode bruges til at indsætte MMDs Konfigurator på din hjemmeside.

Hvis konfiguratoren skal starte med simpel søgning skal parameteren &view=simpel også sendes med i kaldet.
Når kunden har fundet den vare han leder efter og klikker på den, vil der blive kaldet tilbage til en URL (som du 
har defineret i forvejen til webmaster hos MM Distribution) med de varenumre som der passer til produktet.
Kode eksempel i asp.
Data bliver retuneret i en Request.Form ved navn ”items” hvor varenummerne er adskilt med ”;”.
Prøv konfigurator på følgende link:
www.mmd.dk/konfigurator/konfigurator.asp?forhandler=89266266

Der er mulighed for at få ændret på farverne i 
konfiguratoren men ikke på opbygningen, formen 
og placeringen af de enkelte ting.

Man kan også få lavet en henvisning til et remote 
style sheet, således du selv kan ændre style på 
knapper/tekst/bokse o.s.v.

Vi har også en webservice, hvor man kan hente 
vores prisliste eller forspørge på et enkelt varenum-
mer. 
www.mmd.dk/webservices/mmd.asmx 
Man kan vælge at bruge sit web login, eller få opret-
tet en separat bruger, der kun skal bruges til web-
service forspørgsler. 
Så er der nemlig mulighed for at lave direkte opslag 
på de varenumre som konfigurator vender tilbage 
med.

 

For mere information kontakt venligst 

Stefan Bräuner 
TLF: +45 89 266 265
Email: salg@mmd.dk
 

Kode eksempel
Data hentet ud af Form streng.
<br />
<table border=”1”>
<tr style=”font-weight:bold”>
<td>Itemno.</td>
<td>Item</td>
</tr>
<%
arSplit = Split(Request.Form(”items”), ”;”)
For i=0 To Ubound(arSplit)-1
%>
<tr>
<td style=”text-align:right”><%=i%></td>
<td><%=arSplit(i)%></td>
</tr>
<%
Next
%>
</table>

<iframe width=”468” height=”680” frameborder=”0” src=”http://www.mmd.dk/konfigurator/konfigurator.asp?forhandler=XXXXXXXX”>


