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Tekst toevoegen aan je website
Elementen vormen de bouwstenen van een website. Al de tekst,
afbeeldingen, video’s en andere grote inhoud (buiten enkele
uitzonderingen zoals kopafbeeldingen, die later aan bod zullen
komen) worden toegevoegd via elementen. Laat ons even kijken
naar enkele elementen om ermee aan de slag te kunnen.

Een element toevoegen aan een website is even makkelijk als het
klikken op dat element en het naar een pagina te slepen. Laten we nu
het basiselement – het tekstelement - naar de voorbeeldsite slepen.

Het tekstelement is precies hoe het klinkt: een element voor het
schrijven van tekst. Klik binnen het element om te beginnen
schrijven.

Je kan een woord, zin of meerdere paragrafen schrijven binnen
eenzelfde element.
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Let tijdens het schrijven op de grijze werkbalk aan de bovenkant van
het element. Dit is de tekstwerkbalk die basiswijzigingen toelaat aan
de opmaak van je tekst. Het werkt bijna op dezelfde manier als een
andere werkbalk: selecteer de tekst die je wil bewerken en klik op
de gepaste knop om de wijziging door te voeren.

Van links naar rechts, kan je de tekst vet maken, cursief zetten,
onderstrepen, vergroten, verkleinen, van kleur wijzigen, een link
creëren, aligneren. Je kan ook opsommings- en numerieke lijsten
maken en de opmaak verwijderen.
Wat mogelijk wel zal opvallen is dat je het lettertype niet kan
wijzigen. Die bepaalde instelling wordt elders gecontroleerd (maar
kan ook even makkelijk gewijzigd worden). We zullen daar later op
terugkomen.
Indien je meer tekst wil toevoegen aan de pagina, kan je verder
schrijven in hetzelfde element, een andere paragraafelement slepen
of een ander tekstelement gebruiken:

• Titel: wordt gebruikt om titels/koppen aan een pagina toe te
voegen.
• Tekst: om doorlopende tekst aan een pagina toe te voegen.
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Al deze elementen gebruiken dezelfde werkbalk die we hierboven
hebben bestudeerd en je kan er zoveel aan de pagina toevoegen als
je wil.
Tekst toevoegen is makkelijk, maar hoe voegen we afbeeldingen toe?
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Afbeeldingen toevoegen aan je website
Afbeeldingen toevoegen aan je website werkt bijna op dezelfde
manier als het toevoegen van tekst: door het slepen van een
afbeeldingselement naar je pagina.

Klik op de knop Afbeelding Invoegen om een afbeelding toe te
voegen.

Dit opent een dialoogvenster met verschillende manieren om een
afbeelding toe te voegen. Upload een afbeelding (of sleep) van je
eigen computer.
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Het gemakkelijkste is de afbeelding te slepen van je bureaublad naar
het venster “Loslaten foto hier”. Je kan ook op de groene knop “Een
foto vanaf uw computer uploaden” drukken indien het niet handig is
de afbeelding te slepen.

De grootte van de afbeelding zal variëren na het uploaden, maar
normaal gesproken zal het de breedte aannemen van de website.
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Je kan de grootte van de afbeelding aanpassen door te klikken op
het kleine vakje dat tevoorschijn komt in de rechteronderhoek van
de afbeelding en het te verslepen (je moet op de afbeelding klikken
om het te zien).

Door te klikken op de afbeelding zal een instellingenvenster
geopend worden dat je kan gebruiken om verdere wijzigen aan te
brengen.
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Enkele opmerkelijke instellingen:
• Lightbox: indien je dit activeert zal elke bezoeker die op de
afbeelding klikt een grotere versie te zien krijgen.
• Link: deze optie verandert de afbeelding in een link. Dit
onderwerp zal later aan bod komen.
• Spatie: maakt kleine aanpassingen aan het aantal witruimte rond
de afbeelding.
• Beschrijving: staat je toe een bijschrijft toe te voegen onder de
afbeelding.
• Geavanceerd: laat je toe de rand rond de afbeelding aan te passen
(of aan en uit te zetten).
De grote blauwe “Bewerken” - knop opent een gemakkelijke
afbeeldingsbewerker.
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Deze bewerker voorziet enkele basisopties om effecten toe te
voegen, de afbeelding te draaien naar welke hoek dan ook en bevat
een Bijsnijden kenmerk dat ongewilde delen van de afbeelding kan
verwijderen.

Laten we even als voorbeeld de afbeelding wat bijsnijden.
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Deze optie plaatst een knop op de bovenkant van de afbeelding. Je
kan op die knop klikken om het te verslepen en je kan ook de
belletjes in de hoeken en aan de kanten aanpassen om de
afmetingen te wijzigen.

Eens je wijzigingen hebt aangebracht klik je op OK. Als de
wijzigingen je niet bevallen kan je nogmaals Bijsnijden of klikken op
de grijze Annuleer - knop om uit de bewerker te gaan. We hebben de
voorbeeldafbeelding bijgesneden; we zullen deze wijziging
behouden en op de Opslaan-knop in de rechterbovenhoek klikken.

Nu werden de wijzigingen opgeslagen.
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Laat ons nu leren hoe we de lay-out van een pagina kunnen aanpassen.
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Plaats elementen naast elkaar met het
kolomelement
Wanneer je elementen aan een pagina toevoegt, zal je waarschijnlijk
opmerken dat de elementen zich automatisch boven elkaar zullen
opstapelen. In het eerste opzicht lijkt het misschien onmogelijk ze
naast elkaar te plaatsen. Maar het goede nieuws is dat je tot zo’n vijf
kolommen per pagina kan maken. Zo kan je de elementen naast
elkaar plaatsen. Om elementen naast elkaar weer te geven, sleep je
een element naar de postie waar je dit element wil. Je zal zien dat de
gehele layout zich zal aanpassen.

We zullen het houden bij twee kolommen voor dit voorbeeld, maar
ongeacht het aantal kolommen werken ze allemaal op dezelfde
manier: je sleept andere elementen naast de andere elementen.
Eens je kolommen hebt gevormd kan je zoveel elementen naar de
deze kolommen slepen als je maar wil.
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Gebruik de blauwe balk tussen de kolommen om de breedte aan te
passen. Elementen binnen de kolommen zullen vergroten of
inkrimpen naargelang je de grootte van de kolom aanpast.

De scheider tussen de kolommen zal niet op de website verschijnen
en dus door geen enkele bezoeker gezien worden.

Je kan zoveel elementen toevoegen aan elke kolom als je maar wil;
ze zullen zich bovenop elkaar stapelen zoals gewoonlijk. Je kan ook
elementen boven en onder de kolommen toevoegen, zodat een deel
van de pagina twee kolommen kan bevatten, een ander deel één
kolom en nog een ander vijf. Aan jou de keuze.
Laat ons nu kijken hoe we meer pagina’s kunnen toevoegen aan een
website.
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Ontwerp meer pagina’s voor je website
Om een nieuwe pagina toe te voegen ga je naar de Pagina tab en klik
je op de Pagina Toevoegen - knop.

Je kan kiezen tussen Standaardpagina Toevoegen, Blog Toevoegen,
Winkel toevoegen en een externe koppeling. Laten we ons nu
concentreren op het maken van standaardpagina’s.
Door de Standaardpagina - optie te kiezen, voeg je een nieuwe
pagina aan je lijst toe.

Je kan meerdere pagina’s toevoegen door te klikken op Pagina
Toevoegen en iedere keer opnieuw Standaardpagina te kiezen.
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Naargelang je de pagina’s toevoegt (en benoemt), zullen ze
automatisch tot de navigatiebalk van je website behoren.

Je kan de volgorde van de pagina’s herschikken door erop te klikken
en ze doorheen de Paginalijst te slepen (naar boven of beneden).
Indien je een pagina naar de bovenkant van de lijst sleept zal dat je
startpagina worden. Je kan deze pagina hernoemen; De naam van de
startpagina van deze website is Welkom of Home. De wijziging in
volgorde van de pagina’s zal zich ook zo vertonen in de navigatie.
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Je kan ook subpagina’s maken, dit door een pagina of pagina’s
rechtsonder een andere pagina te slepen.

Deze subpagina’s verschijnen in een uitklapbaar menu wanneer je
over de pagina scrollt waarmee je ze hebt verbonden.
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Om de inhoud van de pagina te bewerken klik je op de link van het
navigatiemenu of ga je naar de Pagina tab, selecteer je de pagina uit
de lijst en klik je op de Pagina Wijzigen– knop.
Het volgende punt: hoe kan ik van thema veranderen?
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Thema veranderen
Een thema kiezen voor je website is één van de eerste stappen. Dit
houdt niet in dat je niet van thema kan veranderen. Hiervoor ga je
naar de Ontwerp tabtoets en kies je de optie Wijzig Thema.

Je kan kiezen uit meer dan honderd thema’s en het merendeel van
de individuele thema’s beschikken over een variëteit aan
kleurenpaletten.

Wanneer je over een thema scrollt krijg je een preview te zien.
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De preview zorgt ervoor dat je een idee krijgt hoe je eigen
afbeeldingen en inhoud zouden verschijnen in dit thema. Indien het
thema je bevalt kan je de optie Kiezen(Choose) gebruiken, indien
niet kan je op de Annuleer – knop drukken en de andere thema’s
bekijken. Je kan de thema’s rangschikken per categorie en
populariteit, indien je er niet helemaal doorheen wil scrollen.

Laat ons nu kijken naar hoe je het lettertype kan wijzigen.
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Wijzig lettertype
Elke website beschikt over standaardlettertypes voor de het
kopgedeelte, algemeen, media, winkel en de voettekst. Je kan deze
veranderen door de Lettertypen wijzigen - knop te gebruiken onder
de Ontwerp tab.

Elk onderdeel heeft haar eigen lettertype-opties. Laat ons enkele
titels als voorbeeld nemen.
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Titel site en Paragraaftitels
De Titel van de Website is de titel die verschijnt (of niet verschijnt
indien je het verwijdert) aan de bovenkant van elke pagina. De
Paragraaftitels kunnen aan een pagina worden toegevoegd via het
Titelelement.
• Kies een nieuw Lettertype uit het uitklapbaar menu.
• Kies een nieuwe Lettergrootte.
• Kies of je het lettertype zwaarder/dikker of lichter/dunner wil
maken.
• Kies de kleur door te klikken op het kleurenhokje. Je kan hier
een andere kleur kiezen of zelfs een specifieke HTML
kleurcode ingeven.

Paragraaftekst
De Paragraaftekst is alle gewone tekst op je website.
1 Kies een ander Lettertype uit het uitklapbaar menu.
2 Kies een nieuwe lettergrootte.
3 Kies een al dan niet zwaarder/dikker of lichter/dunner lettertype.
4 Kies de kleur door te klikken op het kleurenhokje. Je kan hier een
andere kleur kiezen of zelfs een specifieke HTML kleurcode ingeven.
5 Kies een andere Lijnhoogte. Dit past de witruimte aan tussen elke
zin binnen een paragraaf.
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Links brengen bezoekers naar andere pagina’s van je website,
pagina’s van andere sites, e-mailadressen en bestanden die ze willen
downloaden.
1 Wijzig de kleur van een niet-aangeklikte Link.
2 Wijzig de Bezochte kleur (deze kleur wijst de bezoeker van de
website aan dat de link reeds werd bekeken).
3 Wijzig de Hoverkleur. Dit is de kleur die de link krijgt wanneer je er
met de muis over zweeft.
Indien je voor een bepaald onderdeel wil teruggaan naar de
standaardlettertypes, gebruik dan de Resetlink die zich binnen elk
onderdeel bevindt.
Het volgende punt: hoe kan ik de koptekst van mijn website wijzigen?
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Wijzig de Koptekst
Al onze thema’s bevatten een Koptekstafbeelding aan de bovenkant
van iedere pagina.
Om deze te wijzigen scroll je over de koptekstafbeelding en klik je
op de Bewerken – knop:

Kies voor: Afbeelding veranderen.

Dit zal een dialoogvenster openen dat je toelaat een afbeelding te
uploaden van je eigen computer of een afbeelding te kiezen uit onze
database.
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Eens je een afbeelding geüpload of gevonden hebt, kan je de
afbeelding wijzigen

Je kan de kopstukafbeeldingen wijzigen door een filter te gebruiken,
door ze meer of minder donker te maken of ze onscherp te maken.
Indien je tevreden bent over een afbeelding, selecteer je de
Opslaan-knop. Je kan de pijl aan de rechterkant van de Opslaanknop gebruiken om te kiezen of je de afbeelding opslaat op elke
pagina, deze pagina of bepaalde pagina’s. Zo kan je verschillende
kopteksten hebben op verschillende pagina’s.
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Zo ziet de pagina eruit met de Opgeslagen afbeelding.

Laat ons nu overgaan tot het maken van een blog.
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Start met een Nieuwe Blog
Het is niet verplicht een blog te hebben op je website, indien je er
geen wenst mag je dit onderdeel gerust overslaan.
Om een blog te creëren ga je naar de Pagina tab van de bewerker,
klik je op Pagina Toevoegen en kies je de Blogpagina optie.

Dit zal de blog aan je paginalijst toevoegen.
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Benoem de blog (indien je het een andere naam wil geven dan
“Blog”) en klik vervolgens op Opslaan en bewerken om er inhoud aan
toe te voegen.

Een nieuwe blog start met een zijbalk met standaardinhoud dat je
makkelijk kan veranderen, het geeft je ook de mogelijkheid om een
Nieuw Bericht toe te voegen.
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Om een nieuw bericht op je blog te maken, gebruik je de Nieuw
Bericht-knop.
Je bericht bevat een titel en een inhoudsvlak. De titel zou kort
moeten zijn – niet meer dan een zin ongeveer. De inhoud bevat een
basisparagraafelement dat je kan wijzigen of verwijderen.

Inhoud aan je blog toevoegen werkt op exact dezelfde manier als het
toevoegen van inhoud aan een normale pagina– sleep de elementen
naar het bericht en wijzig ze om er inhoud aan toe te voegen.
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Eens je de inhoud hebt toegevoegd kan je het bericht categoriseren
– deze categorieën zullen op je zijbalk verschijnen, zodat bezoekers
makkelijker berichten kunnen vinden voor bepaalde onderwerpen.
Categorieën kan je zelf kiezen en het is niet noodzakelijk ze te
gebruiken. Indien je ze wel gebruikt, raden we wel aan er niet meer
dan twaalf verschillende te hebben op je gehele blog.

Wanneer je klaar bent kan je je bericht Publiceren op je live site
(waardoor het meteen zichtbaar wordt voor bezoekers) of kan je het
Opslaan in Concepten om later te wijzigen of te publiceren.
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Indien je het bericht als concept opslaat, zal het toegankelijk zijn
voor jou via concepten (aan de bovenkant van de blogpagina) in de
bewerker. Klik gewoon op de link naar het bericht binnen het
concept om het verder te wijzigen of op te slaan/publiceren.

Elk nieuw gepubliceerd bericht zal op de bovenkant van de pagina
verschijnen, waardoor oudere berichten naar beneden verschuiven.
Na zeven of acht nieuwe berichten, zullen oudere berichten naar
bereikbare archiefpagina’s verplaatst worden.
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Ontwerp een basiscontactformulier
Via een contactformulier kunnen bezoekers van je website
makkelijk met jou communiceren. Je kan een bezoeker vragen naar
zijn naam en e-mailadres, of je kan een soort enquête opstellen. Je
kan zoveel formulieren ontwerpen als je maar wil. Je begint met het
slepen van het Contactformulierelement naar de pagina.

Het formulier start met drie standaardvelden en een titel; het doel
van deze velden (Naam, E-mail en Opmerking) is vanzelfsprekend.

Deze velden zijn verplicht (dit wil zeggen dat de ontvanger iets moet
invullen om het contactformulier te kunnen verzenden). Je kan dit
makkelijk veranderen door op een veld te klikken en de werkbalk te
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gebruiken.
Een aantal instellingen kunnen voor elk veld aangepast worden;
deze instellingen kan je makkelijk bereiken door op het veld te
klikken en zo de werkbalk te openen. Je kan ook een veld
verwijderen door op de ‘x’ te klikken die rechtsboven het veld
verschijnt.

Je kan ook makkelijk nieuwe velden aan het formulier toevoegen
door ze te slepen.

Er zijn vooraf ingestelde velden voor Naam, E-mailadres, Adres en
Telefoonnummer.
Er zijn ook Kleine en Grote tekstvakvelden (een veld dat je toelaat te
vragen naar om het even welke informatie), Optie-knoppen,
Uitklapbare vakjes en Testvakjes om enquêtevragen te ontwerpen,
en een Bestand uploaden - veld dat de persoon die het formulier
invult toelaat een bestand te verzenden.
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Vooraleer je het formulier voltooid en het Publiceert op je website,
benoem je het formulier ook best (voor je eigen raadpleging) en kies
je naar welke e-mailadres (of e-mailadressen) de formulieren
verstuurd zullen worden. Je kan meerdere adressen ingeven door ze
te scheiden van komma’s.
Je zal ook moeten beslissen of je de bevestigingstekst op dezelfde
pagina, of een andere, wil vertonen wanneer het formulier wordt
verzonden.

Je kan deze instellingen vinden door de Formulieropties – knop te
gebruiken aan de bovenkant van het formulier.
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Je kan ook steeds de invoeren bekijken wanneer je maar wil.
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Je website publiceren
Nu je inhoud aan je website hebt toegevoegd ben je klaar om te
Publiceren. Hiervoor gebruik je simpelweg de Publiceer-knop in de
rechterbovenhoek van de Bewerker.

Hierbij zal een bevestigingshokje je laten weten dat je website
gepubliceerd werd.
Je kan op je Publicatieadres klikken om je website te bekijken (je kan
het adres ook doorgeven aan anderen die je website dan kunnen
bekijken. Klik vervolgens op de ‘x’ in de hoek van het hokje om het
hokje te sluiten en nu kan je je website verder bewerken.

Je website zal natuurlijk op dit moment nog niet klaar zijn en dat
geeft niet. Je kan steeds inhoud toevoegen via de bewerker, je moet
nadien gewoon op de Publiceer-knop drukken.
Veel plezier!
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