beknopte handleiding

Het is úw site –
ú bepaalt de inhoud!

Uw site is opgeleverd en de vormgeving
ervan is vastgelegd in sjablonen. Nu is het
aan u om de site van inhoud te (blijven)
voorzien. Daarom is de site gebouwd
op basis van pprzz ®, het eenvoudigste
content management systeem dat er
bestaat. Eenvoudig om te gebruiken wel
te verstaan, vandaar dat deze beknopte
handleiding ook écht beknopt is:
slechts twee A4-tjes!

instellingen
uitloggen
gebruikers

helpinfo

eerst even inloggen...
klik via uw logo
direct door naar
het relevante
gedeelte van uw
website om het
resultaat te
bekijken
contextuele
helpinfo
navigatieniveaus
c.q. site-indeling

tekst toevoegen
en bewerken,
incl. opmaak en
links

switch bij modules
tussen overzicht
en intro pagina
<>

zet pagina’s in
concept klaar
door gebruik
van de status
‘niet publiceren’

afbeelding
toevoegen met
bericht, link en/of
lightbox
bestand
toevoegen met
beschrijving en/of
aangepaste naam

wijzig de volgorde
van objecten
door verslepen ( )
of verwijder
objecten (– )

onbeperkt
afbeeldings- of
bestandsobjecten
toevoegen

volledig klikbare
sitemap

info over
gebruikers en
tijdstip laatste
bewerking +
systeem/
browserinfo
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bij modules wordt
eerst een overzicht getoond met
alle aangemaakte
items

Goed, het kan dus
eigenlijk ook allemaal
wel op één A4-tje...
maar toch nog een
paar onderdelen wat
nader toegelicht.

Site-instellingen
Geef via de blauwe knop instellingen
uw site een relevante naam, omschrijving
en zoekwoorden (vul deze regelmatig aan).
Belangrijk voor een goede vindbaarheid
in o.a. Google. Vul in het e-mail-veld het
adres in waar het online contactformulier
heen verstuurd moet worden.

Navigatie-niveaus
Pas een navigatie-niveau aan via de
blauwe instellingen-knop
in de betreffende niveau-balk. In het overzicht
dat volgt kunnen pagina’s toegevoegd,
hernoemd of van volgorde veranderd
worden (simpelweg verslepen). Gebruik
het klembord om pagina’s tijdelijk op te

slaan en ze vervolgens naar een ander
niveau te slepen. Sleep pagina’s naar
de prullenmand om ze weg te gooien.
Creëer met het aankruisvakje een landingspagina (tussenpagina) wanneer daar
behoefte aan is (normaal wordt u direct
doorgestuurd naar de eerste pagina van
een subniveau).

Mus. Quo qui tenesent a venti volorae velit, temposa ped qui aut experume moluptat ute qui ra nos il modi nost haruptat explit, consequi blabo. Nam, quam,
int volum ea consequ ibusam, num ium aligenimil illorum haruntibus esequidi am, a voles ad quis aliatem rempore pedipid molorehentus eium, conse ventiossum
nescitatus, sunt, inctincto dolupture, vellam id quati doloria ercipsum facest, iderios utem ad ese sim vel ipicto doluptatur suntiun tusanditi nostem inisci con
net aut volupidene et am nonecestrunt opta eatur aut et reces perum volut volor accuscient. Icit, te nobit debitat maior magnit.
Quiam, odit verio blaborecto ipsandi secti berci ne comnisin non conecea turions ectemol uptios sunt. Hicias alique prae quatem aute voles restia ducipsum quiatur,
soluptur sitiunt ea volore di re, sa volum et aborent. Alignimusto estotatiis simus, officte mperspis net quatum quiaspercia cullaudam experatatur, aut occus. Uptatio
remquamus minvel ium qui adis illanti bustiis comniscipsum quodi rempore hendae. Itatur? Ebistias auda inction rerspiciis eum, explanduntes rerspitio de senist,
conserit viti testin peles dolorest, solore ne essi dolendis reprers pienis mi, consequiante.

Gebruikers
Via de paarse knop
komt u bij het
overzicht met gebruikers. Er zijn verschillende toegangsniveaus: een ontwikkelaar
heeft volledige toegang; een hoofdredacteur kan zelf nieuwe gebruikers aanmaken
en bijvoorbeeld de site-indeling aanpassen; een redacteur kan alleen teksten
bewerken en bestanden of afbeeldingen
toevoegen.

Tekst toevoegen/bewerken
In het witte invoerveld van een pagina
kan direct tekst getikt of geplakt worden
vanuit een tekstverwerkingsprogramma
(let op: gebruik in dat geval platte tekst
zonder opmaak!). Maak vervolgens
onderdelen italic of bold, pas de uitlijning
aan of maak opsommingen. Er kunnen ook
hyperlinks gemaakt worden naar andere
pagina’s of websites (interne of
externe links).

Afbeeldings- en bestandsobjecten
Er kunnen onbeperkt objecten toegevoegd
worden: afbeeldings- of bestandsobjecten.
Kies voor een afbeeldingsobject als een
foto direct zichtbaar moet zijn op de
pagina en voor een bestandsobject als een
pdf-, word- of excel-bestand als download-link op de pagina moet komen. Afbeeldingen worden automatisch geschaald
en kunnen voorzien worden van een in- of
externe link of van een lightbox-effect
(extra vergroting); bestanden kunt u
desgewenst hernoemen. Bij beide kunt
u een omschrijving toevoegen. Objecten
verwijderen kan via de (-) knop rechts van
het object.
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