
Algemene zaken

Als je je muis boven een ikoontje houdt komt er een tooltip. De meeste wijzen zich wel vanzelf.

Wil je in de pagina een koptekst hebben boven een alinea, gebruik dan altijd Heading 4. Selecteer de tekst 
en klik dan op Heading 4.

Font Family en Fontsize kun je beter met rust laten, want dat maakt een pagina al snel erg rommelig.
In principe hoef je ook geen gebruik te maken van Styles.

Als je wijzigingen aan hebt gebracht, klik altijd op het ikoontje linksboven om het te bewaren.
Als je wilt zien hoe je wijzigingen er uit zien in de browser hoef je niet uit te loggen, klik linksboven in de 
zwarte balk op Bekijken mode, als je weer terug wilt naar de editor klik je linksboven op Wijzigen mode.

Boven de editor zie je 2 tabs: Pagina en Meta.

Bij Pagina kun je je muis boven het vraagteken houden voor extra info. Ik zet zelf graag Toon in menu? Op 
nee wanneer ik een nieuwe pagina aan het maken ben. Bezoekers van de website krijgen die dan nog niet 
in het menu te zien. Vergeet niet als je klaar bent dit weer op ja te zetten.

Meta is bedoeld voor zoekmachine optimalisatie. Je hoeft hier niet per se iets in te vullen, als dat niet 
gebeurd worden sowieso de standaard meta tags gebruikt. Maar het verdient aanbeveling om de Title en de 
Description voor elke pagina apart (en dus ook verschillend!) te maken. Hier kun je info vinden over meta 
tags: https://metatags.nl/  Keywords en Robots leeg laten.

Maak regelmatig backups!
Klik hiervoor in de zwarte balk op Instellingen en scroll naar Backup
Download het Content bestand én het Pagedata bestand want bij een calamiteit heb je ze beide nodig.

Het systeem maakt ook automatisch een backup wanneer je als je klaar bent in de zwarte balk op Logout 
klikt. Het is verstandig dat te doen wanneer je klaar bent nadat je een aantal wijzigen hebt gemaakt.

TIPS:
Gebruik Instellingen alleen om backups te maken en blijf van de rest af, tenzij je heel goed weet wat je 
doet. Verkeerde instellingen kunnen echt zomaar je hele website om zeep helpen.... 

Gebruik geen je en u door elkaar in je teksten. Zoals het nu is wordt je bezoeker aangesproken met je en jij.

Geef externe links (dus buiten je eigen website) altijd een nieuw venster (Target: Open in new window..)

En nog iets: elke pop-up (zoals bij afbeeldingen of links invoegen e.d.) moet onderaan 2 knoppen tonen, 
bijv links eentje met Insert/Save en rechts Cancel. Als je die niet te zien krijgt moet je even het schermpje 
met je muis wat langer maken. 

Jonathan, gebruik voor de rest de standaard help-pagina rechts in de zwarte balk.

Standaard staat de editor op p(Paragraph) en dat is 
eigenlijk bijna altijd goed. 

Met Level 1 Page, Level 2 Page en Level 3 Page 
worden nieuwe pagina's aangemaakt, die kun je dus niet 
zomaar gebruiken!!

» Beheer je menustructuur bij voorkeur met de link 
Pagina's in de zwarte balk bovenaan.

Als je tekst ergens anders kopieert en in de editor wilt 
plakken, zorg dan dat je geen verborgen 
opmaakcodes mee neemt, klik éérst op het daarvoor 
bestemde ikoontje (met een T en is het uit een Word 
document, dan het ikoontje ernaast nemen, met een 
W):

https://metatags.nl/


Afbeeldingen beheren:
In de zwarte balk kiezen voor Bestanden » Images
Je ziet dan thumbs van alle aanwezige afbeeldingen die je in de content gebruiken kunt.
Afbeeldingen verwijderen door op het rode kruisje te klikken. Wanneer je dat doet terwijl de afbeelding nog 
ergens wordt gebruikt, wordt-ie niet verwijderd.

Pas op:  voor de plug-ins zoals een fotogalerie worden de afbeeldingen ergens anders opgeslagen.

Afbeelding invoegen:
Ga op de plaats staan waar je de afbeelding wilt hebben, klik op het ikoontje om een afbeelding in te voegen 
(even de muis boven een ikoontje houden laat een tooltip zien).

Nu komt er een pop-up:

Het tabblad Advanced zul je vermoedelijk nooit nodig hebben, maar Appearance kan wel handig zijn.

Vergeet niet op de knop Insert te klikken. De pop-up zal sluiten en de afbeelding staat nu in je pagina. Als je 
tevreden bent, sla de pagina dan ook op in de editor!

Om een afbeelding in te voegen zijn er meerdere 
mogelijkheden, je kunt klikken op:

1- Image List (als je de naam van de afbeelding weet)

2- het ikoontje erboven als je thumbs wilt zien, of 
een bestand nog wilt uploaden

3- bij Image URL een internetadres invullen van 
een afbeelding, beginnend met http://

Bij Title geef je een beschrijving van de afbeelding,
dit wordt later een tooltip en is ook belangrijk voor 
zoekmachines en tekstreaders.

Standaard staat Alignment op – Not set --

Dt is prima als je niets bijzonders met de 
afbeelding wilt. Maar soms wil je een afbeelding 
links of rechts uitgelijnd hebben met omloop 
tekst. Kies dan bij Alignment voor Left of Right. 
Je kunt gelijk zien wat je keuze voor effect heeft. 
Als je zoals in de afbeelding kiest voor Right 
wordt er automatisch een zg Style aangemaakt 
achter Style. Als je een kader om je afbeelding 
wilt hebben vul je dat ( 1 ) in bij Border. 

Heb je een RESPONSIVE WEBSITE (zoals jij) 
dan is het dit heel belangrijk:

1- zorg dat de velden bij Dimensions leeg zijn

2- Kies bij Class voor responsive_image



Extra weetjes ivm afbeeldingen

Het is je misschien wel opgevallen dat veel afbeeldingen afgeronde hoekjes hebben.  Als je dat ook zou 
willen moet je bij het tabblad  Appearance (waarvan op de vorige pagina een afbeelding staat), nog een 
style toevoegen. Dat doe je onderaan bij Style, daar voeg je het volgende nog toe om de hoeken af te 
ronden:   border-radius: 6px;  Het is wel belangrijk dat je het precies zo overtypt, een lullig foutje en het 
werkt niet.

En wat je misschien ook al ontdekt hebt, is dat je kunt klikken op de afbeelding van "After the meditation red 
started to appear" op de pagina kunst. Er wordt dan een zg 'shadowbox' geopend met een grotere 
afbeelding. Hetzelfde bij de foto van Merel bij Workshops.

Dat is wat lastiger voor elkaar te krijgen, maar ik schrijf het toch maar even op voor het geval je dat ooit zou 
willen weten. Je moet in ieder geval een foto hebben die de afmetingen heeft van de grote foto. Die voeg je 
in op de plaats waar je 'm wilt hebben. Dan ga je weer naar het tabblad  Appearance, daar pas je de maten 
aan, dus niet weghalen, maar kleiner maken, maximaal de breedte die nog op een telefoontje past! Bij de 
foto van Merel bij de Workshops is dat 150x150. Je vult de breedte in en zorgt dat Constrain Poportions is 
aangevinkt, dan blijven de verhoudingen behouden.

Even tussendoor: je kunt ook altijd bij de eigenschappen van een al eerder geplaatste afbeelding 
kijken door in de editor met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor Insert/Edit Image, 
maar misschien wist je dat ook wel.

Bij Class moet je even naar beneden scrollen totdat je voor shutter kunt kiezen (ipv 'responsive_image'). Nu
moet je nog even het adres van de afbeelding kopiëren met Ctrl+C, dat vind je bij het tabblad General.
Klik op insert (of update) en dan ben je weer op de pagina.

Vervolgens selecteer je de afbeelding die je net hebt geplaatst en maakt een link naar diezelfde afbeelding. 
Dat die je door het adres van die afbeelding met Ctrl+V bij Image URL te plakken. Bewaren en in je browser 
bekijken, het zou nu moeten werken.

Twitter en Facebook

Jonathan, ik ben zeker anderhalve dag, maar misschien ook wel 2, bezig geweest alleen maar om uit te zoeken hoe ik 
deze 2 zou kunnen includen. Als je ze niet meer in je website wilt hebben, zet ze dan gewoon even op 'verborgen'. Dat 
doe je bij het tabblad Pagina door Publiceren? En Toon in menu? Op nee te zetten. Want weg is weg en ik doe het 
niet nog een keer (denk ik  :-)

Persoonlijk vind ik die twitter niet zo heel erg interessant, ik heb me een ongeluk gezocht om een webapp of een script te
vinden die ook afbeeldingen zou tonen ipv alleen links, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Het was al heel wat dat ik 
het uiteindelijk aan de praat kon krijgen. Facebook vind ik persoonlijk wel een verrijking voor jouw website maar een 
beetje jammer dat het niet mogelijk is de include de hele breedte te laten benutten. Maar dat kan dus niet, zoals het nu 
is, is maximaal. Beide pagina's schalen wel mooi mee op verschillende apparaten.

Ik wilde ze toevoegen omdat wij allebei denken dat jij meer een blogger bent dan iemand die gestructureerd een website
onderhoudt. Dat is geen oordeel hoor, want iedereen heeft eigen kwaliteiten en in onze ogen ben jij vooral een 
verhalenverteller, je bent goed -behalve in schilderen ook in tekstjes die op een bepaald moment van belang zijn en wat 
te zeggen hebben, maar daarna niet meer zo relevant zijn. Ik daarentegen ben een echte mierenneuker, Klaas trouwens 
ook wel, wat bij websites maken gelukkig wel een kwaliteit kan zijn :-)  

Op je oude site staan bijv dingen als “Vanaf eind juli was Arthur Jan Kruisinga bij Andersom Anders een expositie gestart
samen met Jonathan Otten. De ruimte van de galerie is een samenspel van werk van Arthur en Jonathan.” Het is 
sowieso al onduidelijk over welk jaar je het hebt, en omdat het nu ook juli is, is dat voor bezoekers verwarrend. Ook 
begin je met de verleden tijd “was Arthur..” en vervolgens tegenwoordige tijd “ de galerie is een..” Soms zeg je “ik” als je 
jezelf bedoelt, en dan even verderop weer “Jonathan Otten” of “hij”.. Ook staat er ergens (meen ik) dat de galerie een 
jaar open is, dat soort dingen op een website schrijven Jonathan, is altijd link, beter is dan om iets als dit te schrijven “Op
10 juli 2012 opende galerie..” Snap je? Want voor je het weet klopt er echt geen bal meer van. Een website als deze is 
primair bedoeld om je bezoekers informatie te geven, en wel over jouw kunst en de B&B. En dat vraagt om structuur en 
consequent zijn. Maar om alle andere creatieve uitingen toch ook een plek te geven, leek het mij wel handig twitter en 
facebook aparte pagina's te geven. Maar voel je niet verplicht om ze ook (allebei) publiekelijk te tonen, zoals ik al schreef
je kunt ze ook verbergen. Ennuh.. als je tzt wat hulp kunt gebruiken ivm tekst enzo, dan geven we dat allebei heel graag 
én met liefde.



Plugins:
Je vindt ze door in de zwarte balk je muis boven Plugins te houden en te kiezen voor een van de plugins.

fotoboxes: wordt gebruikt in Bed & Breakfast en Bed & Breakfast » Foto's B&B

Als je hier foto's wilt toevoegen of verwijderen, ga je in de zwarte balk naar Bestanden » Images. Aan de 
linkerkant zie je een boomstructuur van de gebruikersbestanden. Kies voor: plugins » fotoboxes » en dan 
voor bed-breakfast of omgeving. Werkt verder hetzelfde als bij de 'gewone' images.

Als je beschrijvingen aan wilt passen of toevoegen, hou je in de zwarte balk je muis boven Plugins en kiest 
voor fotoboxes. Je krijgt dan een scherm als dit te zien:

Klik op Edit Galleries. Kies de galerie die je wilt bewerken: bed-breakfast of omgeving. Vervolgens klik je 
op Edit selected gallery »

Verander niets aan de instellingen (tenzij je zeker weet wat je doet!!). Scroll naar beneden tot je bij Image 
Data bent. Daaronder vindt je alle foto's die in de betreffende gallery worden getoond. Elke foto heeft een 
eigen short image description. Gebruik hier liever geen quotes, dat wil nog weleens voor problemen 
zorgen. Als je toch een enkel aanhalingsteken wilt, gebruik degene die linksboven op je toetsenbord zit 
(onder de tilde).

Ter info: de foto's van de omgeving worden binnengehaald met deze code: 
{{{PLUGIN:FotoBoxFS('omgeving','630px','fade','title');}}}
De foto's van de B&B met:  {{{PLUGIN:FotoBoxFS('bed-breakfast','500px','fade','title');}}}

fotogalerie: deze wordt gebruikt in Kunst » Galerie om je werk te tonen en werkt weer anders dan 
fotoboxes.

Ga in de zwarte balk naar Plugins » fotogalerie en kies voor Edit Galleries
Bij select and edit gallery kies je voor id2 – Galerie

Bij upload and add single image kun je afbeeldingen uploaden. Zorg dat de afbeeldingen het juiste formaat
en de juiste naamgeving*) hebben.
*) naamgeving bestanden: alleen kleine letters en cijfers en eventueel een verbindingsstreepje. Géén 
hoofdletters of speciale tekens, ook een spatie is een speciaal teken.

(Jij hebt verder niets aan add images from upload folder want daarvoor heb je een FTP-verbinding nodig 
om rechtstreeks -buiten het CMS om- op de server te komen, en kennis van het technisch gebeuren van het 
CMS)

Als je nog ietsjes naar beneden scrollt kom je bij select and edit image hieronder staan alle afbeeldingen 
die in deze galerie zitten. Wanneer je met je muis over de links gaat krijg je van de bijbehorende afbeelding 
een thumbnail te zien.

Als je op het rode kruisje X klikt ben je ze kwijt. Als je op het potloodje klikt kun je bij description een 
beschrijving aanpassen, toevoegen of verwijderen. Vergeet niet om op Opslaan te klikken.



quoteoftheday: ik weet niet of je dit leuk vind, maar ik heb 'm toegevoegd onderaan Welkom

Ga in de zwarte balk naar Plugins » quoteoftheday je ziet dan dit scherm:

In dit voorbeeld zitten maar 2 quotes. Door op 
1 of 2 te klikken kun je zien welke dat zijn, en 
ook door op Preview all te klikken.

Je kunt de Headline weghalen door de tekst 
“Quote van de dag” te wissen.

Je kunt quotes toevoegen door op het groende 
plusje ( + ) te klikken.

De quote wordt op een pagina binnengehaald 
met de code:

{{{PLUGIN:quoteoftheday('quote_nl.txt');}}}


