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Niets	  uit	  deze	  uitgave	  mag	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  de	  uitgever	  worden	  openbaar	  gemaakt	  of	  verveelvoudigd,	  waaronder	  
begrepen	  het	  reproduceren	  door	  middel	  van	  druk,	  offset,	  fotokopie	  of	  microfilm	  of	  in	  enige	  digitale,	  elektronische,	  optische	  of	  andere	  vorm	  of	  (en	  dit	  geldt	  
zonodig	  in	  aanvulling	  op	  het	  auteursrecht)	  het	  reproduceren	  (i)	  ten	  behoeve	  van	  een	  onderneming,	  organisatie	  of	  instelling	  of	  (ii)	  voor	  eigen	  oefening,	  studie	  
of	  gebruik	  welk(e)	  niet	  strikt	  privé	  van	  aard	  is	  of	  (iii)	  voor	  het	  overnemen	  in	  enig	  dag-‐,	  nieuws-‐	  of	  weekblad	  of	  tijdschrift	  (al	  of	  niet	  in	  digitale	  vorm	  of	  online)	  
of	  in	  een	  RTV-‐uitzending.	  
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Quickstart	  

We	  beginnen	  met	  de	  Quickstart.	  Vaak	  is	  deze	  al	  voldoende	  om	  te	  weten	  hoe	  je	  moet	  beginnen	  met	  het	  maken	  van	  je	  site.	  
De	  rest	  van	  de	  handleiding	  behandelt	  alle	  onderdelen	  in	  meer	  detail.	  	  
	  
1.	  Start	  je	  browser,	  wij	  adviseren	  Firefox,	  Safari	  of	  Chrome.	  Internet	  Explorer	  kan	  ook	  maar	  is	  niet	  ideaal.	  
	  
2.	  Open	  2	  tabbladen	  in	  je	  browser.	  In	  het	  eerste	  tabblad	  open	  je	  je	  website	  (www.mijnwebsite.nl)	  en	  in	  het	  tweede	  tabblad	  open	  je	  
de	  sitebuilder	  van	  deze	  website	  (www.mijnwebsite.nl/beheer)	  en	  log	  je	  in	  op	  de	  sitebuilder.	  
Dit	  werkt	  echt	  het	  handigst.	  In	  het	  2e	  tabblad	  pas	  je	  je	  website	  aan,	  en	  in	  het	  eerste	  tabblad,	  op	  je	  website,	  kun	  je	  de	  veranderingen	  
meteen	  zien.	  Let	  op:	  als	  je	  iets	  hebt	  aangepast	  moet	  je	  de	  website	  of	  de	  pagina	  natuurlijk	  wel	  even	  herladen	  om	  de	  wijzigingen	  te	  
zien.	  	  
	  
3.	  Ga	  naar	  Instellingen	  
Hier	  kies	  je	  alvast	  een	  mooi	  lettertype	  voor	  je	  hele	  site.	  Je	  kan	  kiezen	  uit	  maar	  liefst	  258	  lettertypes!	  
Het	  lettertype	  wat	  je	  hier	  kiest	  wordt	  gebruikt	  voor	  je	  hele	  website	  en	  alle	  modules.	  	  
Verder	  kies	  je	  een	  lettertype	  voor	  het	  hoofdmenu	  en	  stel	  je	  alvast	  wat	  kleuren	  in	  voor	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  je	  website.	  	  
	  	  
4.	  Paginas	  aanmaken	  en	  invullen	  
Klik	  op	  Paginas	  in	  het	  hoofdmenu	  en	  maak	  paginas	  aan.	  (Home,	  Over	  ons,	  Diensten,	  Portfolio,	  etc)	  
De	  paginas	  die	  je	  aanmaakt	  zijn	  meteen	  als	  link	  in	  het	  hoofdmenu	  van	  je	  website	  zichtbaar.	  
In	  het	  overzicht	  zie	  je	  de	  paginas	  die	  je	  aangemaakt	  hebt.	  Klik	  op	  Aanpassen	  om	  de	  pagina	  in	  te	  vullen	  met	  de	  pagina-‐editor.	  
Naast	  paginas	  kun	  je	  Subpaginas	  aanmaken,	  die	  komen	  in	  het	  hoofdmenu	  onder	  een	  hoofdpagina	  te	  staan.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  nog	  Onderliggende	  paginas.	  Deze	  verschijnen	  niet	  in	  je	  hoofdmenu.	  Je	  kan	  vanuit	  paginas	  of	  subpaginas	  een	  
interne	  link	  maken	  naar	  onderliggende	  paginas.	  Op	  deze	  manier	  kun	  je	  dus	  ontelbare	  paginas	  voor	  je	  website	  maken.	  
	  	  	  
5.	  Handige	  Modules	  
Naast	  de	  normale	  paginas	  beschik	  je	  ook	  over	  handige	  Modules	  te	  weten:	  Webshop,	  Gallery,	  Downloads,	  Gastenboek,	  Mailinglist,	  
Blog,	  Contactpagina	  met	  contactformulier,	  Routebeschrijving	  met	  Google	  Maps,	  Links	  met	  screenshots.	  Deze	  kun	  je	  allemaal	  met	  
één	  klik	  aan-‐	  en	  uit	  zetten.	  Ga	  naar	  Modules	  in	  het	  hoofdmenu.	  Hier	  kun	  je	  kiezen	  welke	  modules	  je	  wil	  inschakelen	  voor	  je	  website.	  
Tevens	  kun	  je	  hier	  alle	  modules	  beheren.	  Beheer	  van	  de	  modules	  spreekt	  grotendeels	  voor	  zich.	  Voor	  meer	  details:	  zie	  de	  rest	  van	  
deze	  handleiding.	  
	  	  
5.	  De	  Mobiele	  website	  activeren	  
Steeds	  meer	  mensen	  zullen	  jouw	  website	  met	  hun	  smartphone	  bezoeken.	  En	  als	  je	  zelf	  wel	  eens	  surft	  met	  je	  smartphone	  dan	  heb	  je	  
vast	  wel	  gemerkt	  dat	  lang	  niet	  alle	  sites	  handig	  en	  overzichtelijk	  werken	  op	  zo'n	  klein	  schermpje.	  Daarom	  sturen	  we	  mobiele	  
bezoekers	  door	  naar	  de	  geoptimaliseerde	  mobiele	  site.	  
Maak	  mobiele	  paginas	  aan.	  Ga	  onder	  Paginas	  naar	  Mobiele	  Paginas.	  Hier	  kun	  je	  paginas	  voor	  je	  mobiele	  site	  aanmaken	  en	  invullen.	  
Bepaal	  eerst	  welke	  informatie	  je	  een	  mobiele	  bezoeker	  wil	  voorschotelen.	  	  Minder	  is	  beter!	  Niet	  teveel	  paginas	  maken	  en	  niet	  
teveel	  tekst!	  Uiteraard	  kun	  je	  teksten	  uit	  je	  reguliere	  site	  kopieren	  en	  plakken	  in	  je	  mobiele	  paginas.	  	  
Als	  je	  hiermee	  klaar	  bent	  ga	  je	  naar	  Instellingen.	  Boven	  staat:	  Smartphone	  gebruikers	  doorsturen	  naar	  mobiele	  site?	  Deze	  zet	  je	  op	  
Ja.	  Klaar.	  Bezoek	  je	  site	  nu	  maar	  eens	  met	  je	  smartphone	  en	  voila:	  Je	  mobiele	  website!	  
	  	  
6.	  Header	  /	  Bovenbalk	  voor	  je	  website	  
Ok,	  dit	  is	  misschien	  het	  enige	  onderdeel	  wat	  je	  misschien	  beter	  niet	  zelf	  kunt	  doen…	  
Helemaal	  bovenin	  je	  site	  wil	  je	  natuurlijk	  een	  mooie	  Header.	  Dit	  is	  een	  afbeelding	  bovenin	  je	  website.Hierin	  staat	  natuurlijk	  je	  logo	  
(als	  je	  een	  logo	  hebt),	  misschien	  een	  slogan	  en	  eventueel	  enkele	  illustraties.	  En	  dan	  liefst	  in	  een	  pakkende	  collage.	  
Kan	  je	  dat	  wel	  zelf?	  Om	  eerlijk	  te	  zijn:	  Lang	  niet	  iedereen.	  Niet	  iedereen	  is	  grafisch	  vormgever	  natuurlijk.	  Je	  moet	  echt	  handig	  zijn	  
met	  Photoshop	  of	  een	  vergelijkbaar	  pakket	  om	  hier	  iets	  moois	  van	  te	  maken.	  Als	  je	  er	  zelf	  niet	  uitkomt,	  dan	  kun	  je	  dit	  wellicht	  
uitbesteden	  bij	  een	  handige	  neef,	  buurman,	  vriend	  of	  vriendin.	  En	  als	  je	  die	  niet	  hebt	  dan	  kun	  je	  een	  professionele	  Header	  bestellen	  
bij	  ons.	  Kost	  40	  euro,	  maar	  dan	  heb	  je	  ook	  wat.	  	  Onze	  headers	  worden	  geleverd	  met	  100%	  niet-‐blij-‐geld-‐terug	  garantie	  
	  
Jammer	  genoeg	  zien	  we	  nog	  steeds	  teveel	  sites	  met	  niet-‐mooie,	  zelfgeknutselde	  headers.	  Dat	  is	  echt	  zonde.	  Dus	  als	  het	  je	  niet	  lukt	  
om	  iets	  moois	  te	  maken,	  laat	  dit	  dan	  even	  aan	  de	  pro's	  over.	  Je	  website	  wordt	  er	  zoveel	  mooier	  van!	  En	  de	  rest	  kun	  je	  echt	  zelf!	  
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Opbouw	  	  van	  je	  website	  
	  

	  
Iedere	  website	  bestaat	  uit	  de	  onderdelen	  die	  je	  hierboven	  in	  de	  afbeelding	  kunt	  zien.	  We	  nemen	  ze	  even	  door.	  
	  
1.	  Domeinnaam:	  Dit	  is	  het	  adres	  waarmee	  je	  vindbaar	  bent	  op	  Internet.	  Voorbeeld:	  www.novosite.nl	  of	  www.nu.nl	  
2.	  Header:	  Dit	  is	  de	  bovenbalk	  met	  de	  afbeelding.	  Hierin	  staat	  normaal	  gesproken	  je	  logo	  en	  /	  of	  afbeeldingen	  en	  evt.	  slogan.	  
3.	  Hoofdmenu:	  Dit	  zijn	  de	  knoppen	  van	  je	  website.	  Elke	  titel	  is	  klikbaar	  en	  opent	  de	  bijbehorende	  pagina	  of	  module.	  	  
4.Submenu:	  Je	  kunt	  niet	  alleen	  pagina's	  aanmaken,	  maar	  ook	  subpagina's.	  	  
5.Pagina-‐inhoud:	  Hier	  staat	  de	  inhoud	  van	  de	  pagina	  die	  je	  gemaakt	  hebt;	  dus	  de	  tekst,	  foto's,	  video's	  
6.	  Footer:	  Dit	  is	  een	  balkje	  met	  informatie	  die	  onderaan	  elke	  pagina	  verschijnt.	  Je	  kan	  hier	  bijvoorbeeld	  je	  contactgegevens	  in	  kwijt.	  
	  
	  Al	  deze	  onderdelen	  komen	  uitgebreid	  aan	  bod	  in	  deze	  handleiding.	  
	  
Je	  website	  bestaat	  uit	  zelfgemaakte	  pagina’s,	  bijvoorbeed:	  Home,	  Over	  ons,	  Producten,	  Diensten	  
Deze	  pagina’s	  kun	  je	  zelf	  aanmaken	  en	  invullen	  met	  tekst,	  afbeeldingen	  en	  video.	  
Naast	  deze	  gewone	  pagina’s	  kan	  je	  op	  je	  site	  ook	  modules	  in-‐	  of	  uitschakelen	  te	  weten:	  	  
Webshop,	  Fotoalbum,	  Blog,	  Gastenboek,	  Links,	  Downloads,	  Mailinglist,	  Contactformulier,	  Kaart/Route.	  
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Geen	  mooie	  website	  zonder	  mooie	  fotos	  /	  afbeeldingen!	  
Voordat	  je	  begint	  met	  het	  invullen	  van	  je	  paginas	  is	  het	  handig	  om	  alvast	  wat	  illustratiemateriaal	  te	  verzamelen.	  Dit	  kunnen	  fotos	  
zijn,	  logo’s,	  clip-‐art,	  tekeningen,	  symbolen,	  etc.	  
Zet	  alle	  afbeeldingen	  klaar	  in	  een	  mapje	  op	  je	  PC	  of	  MAC.	  Heb	  je	  helemaal	  geen	  fotomateriaal	  of	  illustraties?	  	  
Kijk	  dan	  eens	  op	  deze	  site:	  http://eu.fotolia.com/partner/201400489	  
Hier	  koop	  je	  prima	  stock-‐fotos	  voor	  weinig.	  (Vaak	  maar	  een	  euro	  per	  foto!)	  
Kijk	  uit	  met	  het	  zomaar	  gebruiken	  van	  foto’s	  die	  je	  op	  Internet	  vindt,	  deze	  blijken	  achteraf	  vaak	  copyright	  te	  hebben	  en	  je	  zal	  de	  
eerste	  niet	  zijn	  die	  een	  forse	  aanslag	  ontvangt	  van	  de	  rechthebbende!	  	  
	  
Als	  je	  fotos	  klaar	  staan	  op	  je	  PC	  dan	  kun	  je	  beginnen	  met:	  

	  
	  
Afbeeldingen	  uploaden	  
Uploaden	  betekent:	  het	  versturen	  van	  een	  bestand	  van	  je	  eigen	  computer	  naar	  onze	  webserver.	  Dit	  is	  nodig	  om	  een	  afbeelding	  of	  
foto	  online	  te	  krijgen	  en	  in	  je	  pagina	  te	  kunnen	  invoegen.	  	  
	  
Klik	  op	  de	  knop	  Afbeeldingen	  in	  het	  hoofdmenu.(zie	  icoontje	  bovenaan	  deze	  pagina)	  
	  
Bij	  Afbeelding	  uploaden	  klik	  je	  op	  Bladeren	  (browse)	  om	  de	  gewenste	  afbeelding	  op	  je	  eigen	  PC	  te	  selecteren.	  Je	  zoekt	  de	  gewenste	  
afbeelding	  dan	  op	  in	  het	  desbetreffende	  mapje	  op	  je	  PC	  of	  MAC.	  
	  
Daarna	  kies	  je	  in	  welke	  groep	  je	  de	  foto	  wil	  plaatsen.	  Het	  is	  handig	  om	  groepen	  aan	  te	  maken	  om	  het	  voor	  jezelf	  overzichtelijk	  te	  
houden.	  
	  
Vervolgens:	  Afbeelding	  verkleinen	  tot	  breedte	  
De	  fotos	  van	  je	  digitale	  camera	  zijn	  veel	  te	  groot	  om	  in	  een	  webpagina	  te	  plaatsen.	  
We	  gaan	  deze	  dus	  bij	  het	  uploaden	  direct	  verkleinen.	  Hier	  geef	  je	  de	  breedte	  op	  die	  de	  afbeelding	  moet	  krijgen.	  
De	  hoogte	  van	  de	  afbeelding	  wordt	  dan	  meteen	  evenredig	  aangepast.	  
Maximale	  breedte	  is	  943	  pixels,	  de	  afbeelding	  is	  dan	  zo	  breed	  als	  je	  pagina.	  
Dus	  500	  is	  iets	  meer	  dan	  een	  halve	  pagina.	  Voor	  illustraties	  is	  de	  standaardwaarde	  een	  goed	  uitgangspunt.	  250	  of	  350	  pixels	  breedte	  
geeft	  een	  afbeelding	  die	  je	  netjes	  naast	  je	  teksten	  kunt	  plaatsen.	  Afhankelijk	  van	  hoe	  je	  de	  pagina	  gaat	  opmaken	  beslist	  je	  dus	  hier	  
hoe	  groot	  de	  foto	  moet	  worden.	  
	  
Klik	  nu	  op	  Afbeelding	  uploaden.	  Na	  een	  paar	  seconden	  verschijnt	  de	  afbeelding	  in	  het	  overzicht.	  Deze	  staat	  nu	  op	  de	  server	  en	  kan	  
in	  je	  site	  geplaatst	  worden.	  
	  
Toelichting	  bij	  het	  uploaden	  van	  fotos	  
Bij	  het	  uploaden	  van	  afbeeldingen	  kun	  je	  een	  maximale	  breedte	  opgeven.	  Je	  afbeelding	  wordt	  dan	  direct	  op	  maat	  gemaakt.	  Je	  
bestanden	  mogen	  mag	  maximaal	  10	  MB	  groot	  zijn.	  Zijn	  je	  foto's	  groter	  dan	  10	  mb,	  dan	  moet	  je	  ze	  eerst	  op	  je	  eigen	  PC	  verkleinen.	  
Als	  je	  veel	  grote	  bestanden	  wil	  uploaden	  en	  je	  Internet	  verbinding	  is	  niet	  supersnel	  dan	  kan	  het	  uploaden	  van	  een	  afbeelding	  best	  
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lang	  duren.	  Beter	  kun	  je	  dan	  de	  foto's	  eerst	  lokaal	  verkleinen.Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  met	  de	  gratis	  software:	  Fotosizer.	  Dit	  programma	  
kun	  je	  downloaden	  onder	  Helpdesk.	  
	  
Fotos	  die	  je	  hier	  upload	  kun	  je	  in	  iedere	  gewenste	  de	  pagina	  invoegen.	  
In	  de	  pagina	  editor	  klik	  je	  dan	  op	  dit	  icoontje:	   .	  Je	  ziet	  daar	  dan	  de	  fotos	  staan	  die	  je	  vervolgens	  kan	  selecteren	  invoegen.	  	  
	  

	  
	  
Hier	  kun	  je	  alle	  paginas	  van	  je	  website	  aanmaken,	  invullen	  of	  verwijderen.	  
	  
Nieuwe	  pagina	  maken	  
Voer	  een	  titel	  in	  voor	  je	  eerste	  pagina	  en	  klik	  op	  Nieuwe	  pagina	  maken.	  
De	  nieuwe	  pagina	  verschijnt	  in	  het	  overzicht.	  	  
In	  het	  overzicht	  van	  de	  paginas	  klik	  je	  op	  Aanpassen	  om	  deze	  nieuwe	  pagina	  in	  te	  vullen	  of	  aan	  te	  passen.	  
	  	  
Elke	  pagina	  die	  je	  aanmaakt	  geef	  je	  dus	  een	  titel.	  Deze	  titel	  is	  dan	  ook	  meteen	  de	  naam	  voor	  de	  knop	  in	  het	  hoofdmenu.	  
Bijvoorbeeld:	  Home	  |	  Over	  Ons	  |	  Onze	  producten	  |	  Service	  |	  Contact	  |	  etc..	  	  
	  
Er	  zijn	  3	  soorten	  pagina's:	  Hoofdpagina's,	  Subpagina's	  en	  Onderliggende	  pagina's.	  
	  	  
Elke	  hoofdpagina	  die	  je	  aanmaakt	  verschijnt	  automatisch	  als	  knop	  in	  het	  hoofdmenu	  van	  je	  website.	  	  
Elke	  subpagina	  die	  je	  aanmaakt	  verschijnt	  automatisch	  als	  knop	  in	  het	  submenu	  onder	  de	  bijbehorende	  hoofdpagina.	  
Onderliggende	  pagina's	  komen	  niet	  in	  het	  hoofdmenu.	  Je	  kan	  vanuit	  de	  andere	  pagina's	  linken	  naar	  deze	  onderliggende	  pagina's.	  
Met	  deze	  structuur	  kun	  je	  dus	  oneindig	  veel	  pagina’s	  voor	  je	  website	  aanmaken.	  
	  	  
Belangrijk	  
Maak	  niet	  teveel	  hoofdpagina's	  aan.	  Dit	  is	  onoverzichtelijk	  voor	  je	  bezoekers	  en	  je	  wil	  ook	  dat	  het	  hoofdmenu	  op	  1	  regel	  past.	  Als	  je	  
een	  grote	  site	  gaat	  maken	  met	  veel	  pagina's	  moet	  je	  dus	  werken	  met	  subpagina's	  en	  onderliggende	  pagina's.	  
	  	  
Voorbeeld:	  Je	  hebt	  een	  coaching-‐bureau	  en	  je	  biedt	  12	  verschillende	  trainingen	  aan.	  	  
Je	  maakt	  een	  hoofdpagina	  aan:	  TRAININGEN	  
En	  daaronder	  komen	  de	  12	  subpagina's,	  1	  voor	  elke	  training.	  
	  Wil	  je	  nog	  dieper	  op	  een	  onderwerp	  in	  gaan	  dan	  kun	  je	  daar	  onderliggende	  pagina's	  voor	  gebruiken.	  
	  	  
De	  nieuwe	  paginas	  die	  je	  hebt	  aangemaakt	  zijn	  leeg.	  Je	  kunt	  deze	  nu	  invullen	  met	  de	  WYSIWYG	  editor.	  (What	  You	  See	  is	  What	  You	  
Get)	  
	  	  
Ga	  naar	  paginas	  en	  klik	  op	  Aanpassen	  om	  de	  pagina	  te	  openen	  in	  de	  WYSIWYG	  editor.	  
In	  deze	  editor	  kun	  je	  nu	  tekst,	  afbeeldingen	  of	  video	  plaatsen	  en	  je	  pagina	  opmaken.	  Dit	  lijkt	  een	  beetje	  op	  een	  tekstverwerker	  zoals	  
Word.	  Deze	  editor	  bespreken	  we	  in	  het	  hoofdstuk	  WYSIWYG	  Editor.	  
	  
Bij	  pagina’s	  kun	  je	  ook	  de	  paginas	  voor	  je	  mobiele	  website	  aanmaken	  en	  invullen.	  Meer	  daarover	  in	  het	  hoofdstuk	  Mobiele	  website.	  
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In	  je	  website	  kun	  je	  naast	  afbeeldingen	  ook	  nog	  verschillende	  andere	  bestanden	  invoegen.	  Bijvoorbeeld	  PDF	  bestanden.	  Je	  kunt	  
deze	  bestanden	  invoegen	  in	  een	  van	  je	  webpaginas,	  zodat	  bezoekers	  deze	  kunnen	  downloaden,	  of	  je	  kunt	  ze	  automatisch	  laten	  
verschijnen	  in	  de	  "downloads"	  module.	  Als	  je	  dit	  	  laatste	  wil,	  dan	  moet	  je	  onder	  Modules	  de	  Downloads	  module	  aanzetten.	  

	  
Voer	  een	  titel	  in	  voor	  je	  bestand.	  
Klik	  op	  Bladeren	  om	  het	  bestand	  op	  je	  pc	  te	  selecteren	  (maximaal	  25	  MB)	  
Geef	  aan	  of	  je	  het	  bestand	  wil	  opnemen	  in	  de	  Downloads	  module.	  
Geef	  een	  korte	  beschrijving	  van	  het	  bestand.	  
Klik	  op	  Bestand	  uploaden.	  	  
	  
Even	  geduld,	  bij	  grote	  bestanden	  kan	  het	  uploaden	  eventjes	  duren.	  De	  duur	  van	  het	  uploaden	  is	  afhankelijk	  van	  de	  snelheid	  van	  je	  
internet	  verbinding.	  	  
Na	  het	  uploaden	  verschijnt	  het	  bestand	  in	  het	  overzicht.	  
	  
Nadat	  je	  de	  bestanden	  hebt	  geupload	  kun	  je	  deze	  in	  je	  paginas	  invoegen	  met	  een	  Interne	  link.	  
Ga	  naar	  Paginas	  en	  klik	  op	  Aanpassen	  bij	  de	  pagina	  waar	  je	  het	  bestand	  in	  wil	  plaatsen.	  

Klik	  in	  de	  pagina	  op	  de	  plek	  waar	  je	  de	  link	  naar	  het	  bestand	  wil	  plaatsen.	  Klik	  op	  het	  icoontje	  voor	  Interne	  Links	   	  	  
	  
Selecteer	  daar	  het	  bestand	  waar	  je	  naar	  wil	  linken.	  De	  link	  wordt	  geplaatst	  in	  de	  pagina.	  
Je	  kan	  nu	  evt.	  de	  tekst	  van	  deze	  link	  wijzigen.	  Kijk	  daarbij	  wel	  uit	  dat	  je	  de	  link	  niet	  verwijderd.	  Dit	  doe	  je	  door	  in	  het	  midden	  van	  het	  
woord	  te	  klikken,	  dan	  typ	  je	  daar	  het	  nieuwe	  woord.	  Daarna	  haal	  je	  links	  en	  rechts	  het	  oude	  woord	  weg.	  Hetzelfde	  kun	  je	  ook	  doen	  
met	  een	  afbeelding,	  klik	  midden	  in	  de	  link,	  voeg	  dan	  een	  afbeelding	  in	  en	  haal	  daarna	  links	  en	  rechts	  de	  tekst	  weg.	  Je	  hebt	  nu	  een	  
klikbare	  afbeelding	  gemaakt.	  
	  
Een	  bezoeker	  die	  nu	  op	  je	  site	  op	  de	  	  hyperlink	  klikt	  kan	  het	  bestand	  downloaden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   7	  

	  
	  
Naast	  reguliere	  paginas	  die	  je	  zelf	  kunt	  maken	  en	  invullen	  kun	  je	  ook	  nog	  handige	  modules	  aan-‐	  en	  uitzetten	  voor	  je	  website.	  Deze	  
modules	  kun	  je	  hier	  Aan-‐	  of	  uitzetten.	  Een	  module	  die	  je	  hebt	  aangezet	  verschijnt	  als	  link	  in	  het	  hoofdmenu	  van	  je	  website.	  De	  titel	  
van	  die	  link	  kun	  je	  op	  deze	  pagina	  ook	  aanpassen.	  
	  
	  

	  
	  
Fotogallery	  
	  

	  
	  
1.	  Maak	  een	  album	  aan	  
2.	  Upload	  een	  afbeelding	  naar	  dit	  album.	  Kies	  de	  afbeelding	  op	  je	  PC	  of	  MAC	  (maximaal	  10	  MB)	  en	  geeft	  eventueel	  een	  Titel	  of	  
Bijschrift	  voor	  de	  foto.	  Klik	  op	  Foto	  Uploaden.	  	  
Je	  kan	  zoveel	  fotos	  als	  je	  wil	  uploaden	  per	  album.	  
	  
Het	  album	  en	  de	  fotos	  verschijnen	  op	  je	  website	  met	  automatische	  thumbnails	  (kleine	  afbeeldingen).	  Deze	  zijn	  klikbaar	  en	  ieder	  
album	  is	  voorzien	  van	  een	  handige	  slideshow.	  	  
De	  afbeeldingen	  worden	  verkleind	  naar	  een	  breedte	  van	  maximaal	  2560	  pixels	  of	  een	  hoogte	  van	  1550	  pixels.	  
Je	  kan	  alle	  afbeeldingen	  wijzigen	  of	  verwijderen,	  de	  volgorde	  aanpassen,	  albums	  beheren	  	  
	  

	  
	  
Weblog	  /	  Nieuwsmodule	  
	  
Deze	  module	  kun	  je	  gebruiken	  om	  een	  Blog	  te	  schrijven	  of	  als	  nieuws-‐pagina	  voor	  je	  website.	  
Het	  aanmaken	  en	  invullen	  van	  berichten	  werkt	  hetzelfde	  als	  het	  aanmaken	  en	  invullen	  van	  gewone	  paginas.	  Berichten	  die	  je	  hier	  
plaatst	  komen	  automatisch	  in	  je	  weblog	  terecht	  en	  worden	  overzichtelijk	  getoond	  op	  invoerdatum.	  Tevens	  is	  de	  module	  voorzien	  
van	  een	  handige	  zoekfunctie	  zodat	  bezoekers	  je	  blog-‐archief	  kunnen	  doorzoeken.	  
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Webshop	  
Alle	  artikelen	  worden	  geplaatst	  in	  groepen.	  
Begin	  dus	  met	  het	  aanmaken	  van	  deze	  groepen.	  	  
Daarna	  ga	  je	  verder	  met:	  
	  
Artikelen	  toevoegen	  
Kies	  een	  artikelnaam.	  
Vul	  een	  artikelnummer	  in	  (Alleen	  invullen	  wanneer	  je	  eigen	  artikelnummers	  wil	  gebruiken)	  
Kies	  de	  groep	  waarin	  dit	  artikel	  geplaatst	  moet	  worden	  
Voer	  een	  beschrijving	  van	  het	  artikel	  in.	  Hierbij	  kun	  je	  ook	  afbeeldingen	  e.d.	  invullen)	  
Voer	  de	  prijs	  in,	  inclusief	  BTW	  
Voer	  het	  gewicht	  in	  gram	  in.	  (alleen	  nodig	  als	  je	  verzendkosten	  berekend	  op	  basis	  van	  gewicht)	  
Geef	  aan	  of	  dit	  artikel	  met	  brievenbus	  post	  of	  pakketpost	  verzonden	  kan	  worden	  
Levertijd	  invoeren.	  
Foto	  kiezen	  
Artikel	  toevoegen	  
	  
Bij	  artikelen	  wijzigen	  kun	  je	  de	  artikelen	  terugvinden	  en	  aanpassen.	  
Hier	  kun	  je	  per	  artikel	  nog	  4	  fotos	  uploaden.	  Zorg	  er	  echt	  voor	  dat	  deze	  fotos	  dezelfde	  verhouding	  en	  afmeting	  hebben,	  dat	  ziet	  er	  
veel	  beter	  uit.	  Verder	  kun	  je	  de	  artikelen	  hier	  voorzien	  van	  keuzeopties	  (bijvoorbeeld:	  kleur,	  maat)	  
	  
Volgorde	  aanpassen	  en	  groepen	  beheren	  spreekt	  allemaal	  voor	  zich.	  
	  
Verzendkosten	  
	  

	  
	  
Op	  deze	  pagina	  kun	  je	  je	  bank-‐gegevens	  invullen	  en	  aangeven	  of	  bestellingen	  alleen	  verstuurd	  worden	  of	  ook	  kunnen	  worden	  
afgehaald.	  
	  
Je	  kunt	  hier	  aangeven	  of	  de	  verzendkosten	  worden	  berekend	  op	  basis	  van	  het	  totaalbedrag	  van	  de	  bestelling	  of	  of	  basis	  van	  het	  
totaalgewicht	  van	  de	  bestelling.	  Daaronder	  kun	  je	  voor	  beide	  opties	  de	  bijbehorende	  verzendkosten	  instellen	  in	  de	  tabellen.	  
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BETAALMODULES	  
Standaard	  kunnen	  bezoekers	  van	  je	  website	  alleen	  afrekenen	  met	  een	  bankoverschrijving.	  
Mooier	  is	  natuurlijk	  als	  ze	  met	  iDEAL	  of	  PayPal	  kunnen	  afrekenen.	  Je	  weet	  dan	  meteen	  dat	  de	  betaling	  binnen	  is	  en	  je	  kunt	  direct	  
verzenden.	  Neem	  contact	  met	  ons	  op	  om	  een	  iDEAL	  of	  PayPal	  kassa	  op	  je	  shop	  te	  laten	  installeren.	  Hier	  zijn	  extra	  kosten	  aan	  
verbonden.	  
	  
Instellingen	  
Bij	  shopinstellingen	  kun	  je	  verschillende	  instellingen	  voor	  je	  shop	  opgeven.	  
Tevens	  kun	  je	  hier	  de	  beschrijving	  van	  je	  webshop	  en	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  van	  je	  webshop	  kwijt.	  
	  
Bestellingen	  
Iedere	  bestelling	  krijg	  je	  per	  e-‐mail	  binnen.	  Je	  klant	  krijgt	  ook	  een	  bevestiging	  per	  e-‐mail.	  
Daarnaast	  worden	  alle	  bestellingen	  ook	  opgeslagen	  in	  je	  account;	  deze	  krijg	  je	  in	  dit	  overzicht	  te	  zien.	  
	  
	  

	  
	  
Bestanden	  /	  Downloads	  
	  

	  
Hier	  kun	  je	  bestanden	  uploaden.	  Per	  bestand	  kun	  je	  aangeven	  of	  deze	  ook	  in	  de	  Downloads	  module	  getoond	  moet	  worden.	  	  
	  

	  
	  
Links	  	  
	  
Deze	  module	  toont	  alle	  links	  naar	  andere	  website	  met	  een	  screenshot	  van	  de	  betreffende	  site.	  
Dit	  is	  een	  stuk	  aantrekkelijker	  dan	  een	  droog	  rijtje	  hyperlinks.	  
	  
Voeg	  een	  voor	  een	  de	  sites	  toe	  die	  je	  wil	  toevoegen	  aan	  je	  Links	  pagina.	  
Per	  site	  kun	  je	  een	  titel	  opgeven	  en	  eventueel	  een	  commentaar	  of	  bijschrift	  invullen.	  	  
Iedere	  site	  verschijnt	  na	  het	  toevoegen	  in	  het	  overzicht.	  
De	  volgorde	  hiervan	  kun	  je	  gemakkelijk	  aanpassen	  door	  te	  slepen.	  
	  
Iets	  naar	  onder	  in	  de	  pagina	  vind	  je	  een	  mogelijkheid	  om	  een	  vernieuwing	  voor	  een	  screenshot	  aan	  te	  vragen.	  Soms	  is	  een	  
screenshot	  namelijk	  niet	  meer	  actueel	  omdat	  een	  site	  gewijzigd	  is.	  	  
	  
Als	  je	  mee	  wil	  doen	  aan	  het	  Novosite	  Affiliate	  programma	  dan	  kun	  je	  ook	  een	  link	  naar	  Novosite.nl	  toevoegen.	  Gebruik	  de	  hiervoor	  
de	  link	  die	  standaard	  als	  voorbeeld	  ingevuld	  staat.	  
	  



	   10	  

	  
	  
Gastenboek	  	  
	  
Hier	  staan	  alle	  berichten	  die	  zijn	  geplaatst	  in	  je	  gastenboek.	  Ongewenste	  berichten	  kun	  je	  hier	  verwijderen.	  
	  

	  
	  
Mailinglist	  	  
	  
Hier	  staan	  alle	  emailadressen	  die	  via	  je	  site	  zijn	  ingeschreven.	  	  
	  
Als	  iemand	  zijn	  email	  adres	  wil	  verwijderen	  dan	  ontvang	  je	  van	  diegene	  een	  email	  met	  onderwerp:	  unsubscribe.	  Op	  deze	  pagina	  kun	  
je	  dat	  adres	  opzoeken	  en	  verwijderen.	  
	  
Hoe	  verstuur	  je	  een	  Mailing	  naar	  je	  klanten?	  Met	  Mailchimp:	  www.mailchimp.com	  
Dit	  is	  echt	  de	  beste	  mailinglist-‐manager	  die	  je	  op	  Internet	  kunt	  vinden.	  Wij	  gebruiken	  hem	  ook.	  
In	  de	  meeste	  gevallen	  is	  deze	  zelfs	  gratis!	  
	  
Adressen	  die	  je	  verzamelt	  hebt	  via	  de	  Mailinglist	  module	  kun	  je	  importeren	  in	  mailchimp.	  
	  

	  
Contactpagina	  
	  
Je	  kan	  hier	  de	  gegevens	  van	  je	  contactpagina	  aanpassen.	  Tevens	  kun	  je	  hier	  aangeven	  of	  je	  het	  contactformulier	  op	  de	  pagina	  wil	  
tonen	  of	  niet.	  Ook	  kun	  je	  hier	  alle	  berichten	  terugvinden	  die	  via	  het	  contactformulier	  op	  je	  site	  zijn	  verstuurd.	  
Als	  je	  een	  kaart	  van	  Google	  Maps	  op	  je	  contactpagina	  wil	  plaatsen	  met	  een	  routeberekening,	  dan	  kun	  je	  dit	  aanzetten	  onder	  
Modules,	  in	  de	  rechterkolom:	  Kaart	  op	  contactpagina:	  Aan.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Hier	  kun	  je	  je	  klantgegevens	  aanpassen.	  Let	  er	  vooral	  op	  dat	  je	  e-‐mail	  adres	  wat	  hier	  staat	  klopt.	  Wij	  sturen	  belangrijke	  berichten	  
altijd	  naar	  dit	  adres.	  Ieder	  jaar,	  een	  maand	  voordat	  je	  pakket	  of	  domein	  verloopt	  mailen	  we	  je	  een	  herinnering	  met	  daarin	  een	  link	  
waarmee	  je	  het	  pakket	  of	  het	  domein	  kunt	  verlengen.	  
	  
Onder	  facturen	  kun	  je	  alle	  facturen	  downloaden.	  
Statistieken	  bevat	  een	  link	  naar	  de	  statistieken	  van	  je	  website.	  
Affiliate	  programma:	  verdien	  geld	  met	  je	  website!	  	  
Algemene	  voorwaarden:	  de	  kleine	  lettertjes	  
	  



	   11	  

	  
	  
Hier	  stel	  je	  centraal	  een	  aantal	  zaken	  in	  die	  de	  opmaak	  en	  uitstraling	  van	  je	  website	  bepalen.	  
De	  meeste	  instellingen	  spreken	  voor	  zich,	  hieronder	  bespreken	  we	  de	  instellingen	  waar	  enige	  uitleg	  bij	  nodig	  is.	  
	  

	  
	  
Website	  online?	  
Als	  je	  deze	  op	  Nee	  zet	  is	  je	  website	  is	  niet	  meer	  zichtbaar	  voor	  bezoekers.	  Wel	  kun	  je	  zelf	  nog	  steeds	  de	  hele	  site	  aanpassen	  met	  de	  
sitebuilder.	  
	  
Smartphone	  gebruikers	  doorsturen	  naar	  mobiele	  site?	  
Als	  je	  klaar	  bent	  met	  het	  aanmaken	  en	  invullen	  van	  je	  mobiele	  paginas	  dan	  kun	  je	  deze	  op	  Ja	  zetten.	  Vanaf	  dat	  moment	  worden	  alle	  
smartphone-‐bezoekers	  doorgestuurd	  naar	  de	  speciale	  mobiele	  site.	  
	  
Achtergrondkleur	  voor	  alle	  paginas	  en	  modules.	  	  
Bij	  twijfel:	  Kies	  wit!	  Er	  is	  een	  reden	  dat	  de	  meeste	  professionele	  websites	  witte	  paginas	  hebben.	  
	  
Kleur	  van	  de	  marges	  
Je	  website	  heeft	  een	  vaste	  breedte,	  uitgaande	  van	  de	  bezoekers	  met	  het	  kleinste	  beeldscherm.	  Bezoekers	  met	  een	  grotere	  monitor	  
zien	  links	  en	  rechts	  van	  de	  site	  lege	  marge.	  Deze	  marge	  kun	  je	  een	  kleur	  geven.	  (of	  een	  afbeelding,	  zie	  verderop)	  
	  
Lettertype	  voor	  alle	  pagina’s	  en	  modules	  
Je	  hebt	  hier	  keuze	  uit	  alle	  Google	  fonts	  en	  de	  reguliere	  lettertypes.	  Ze	  staan	  op	  alfabet.	  Het	  lettertype	  wat	  je	  hier	  kiest	  wordt	  voor	  je	  
hele	  website	  gebruikt,	  behalve	  als	  je	  met	  de	  pagina	  editor	  zelf	  een	  ander	  lettertype	  kiest	  voor	  de	  pagina.	  Het	  beste	  is	  om	  1	  
lettertype	  te	  gebruiken	  voor	  je	  hele	  site.	  
Lettertype	  mobiele	  website:	  idem	  
	  
Hyperlink	  kleur	  
Het	  is	  goed	  om	  een	  hyperlink	  een	  andere	  kleur	  te	  geven.	  Deze	  valt	  dan	  meer	  op	  en	  het	  is	  voor	  de	  bezoeker	  duidelijk	  dat	  deze	  
klikbaar	  is.	  De	  Rollover	  kleur	  van	  de	  hyperlink	  wordt	  getoond	  als	  een	  bezoeker	  met	  zijn	  muis	  op	  de	  hyperlink	  gaat	  staan.	  
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Footer	  instellingen	  
Hier	  kun	  je	  instellen	  of	  je	  website	  een	  Footer	  heeft	  of	  niet.	  De	  footer	  is	  de	  afsluiter	  van	  iedere	  pagina.	  Zie	  ook	  de	  afbeelding	  in	  de	  
inleiding.	  Hier	  kun	  je	  bijvoorbeeld	  de	  contactgegevens	  plaatsen	  zodat	  deze	  altijd	  in	  beeld	  zijn.	  	  
De	  mobiele	  website	  heeft	  een	  aparte	  footer,	  omdat	  hier	  veel	  minder	  ruimte	  beschikbaar	  is.	  	  
In	  de	  footer	  van	  de	  mobiele	  site	  kun	  je	  je	  e-‐mail	  adres	  en/of	  telefoonnummer	  plaatsen.	  
Beide	  zijn	  dan	  op	  een	  smartphone	  klikbaar	  zodat	  bezoekers	  snel	  en	  makkelijk	  contact	  met	  je	  kunnen	  opnemen.	  
	  
Op	  de	  pagina	  Instellingen	  kun	  je	  verder	  achtergrond-‐afbeeldingen	  instellen	  voor	  de	  paginas,	  marges,	  hoofdmenu	  en	  footer	  van	  de	  
website.	  
	  

	  
	  
Google	  Analytics	  
Google	  Analytics	  geeft	  zeer	  uitgebeide	  statistieken	  en	  veel	  inzicht	  in	  het	  verkeer	  op	  je	  website	  en	  het	  gedrag	  van	  je	  bezoekers.	  We	  
adviseren	  je	  om	  een	  gratis	  Google	  Analytics	  account	  aan	  te	  maken	  op:	  
http://www.google.com/analytics/	  
Bij	  het	  aanmaken	  van	  de	  account	  krijg	  je	  van	  Google	  een	  tracking-‐code	  die	  je	  in	  je	  website	  moet	  plaatsen	  om	  de	  statistieken	  te	  
installeren.	  Deze	  code	  plaats	  je	  in	  het	  onderste	  vak	  op	  de	  pagina	  Instellingen.	  
Sla	  de	  instellingen	  op.	  Vanaf	  nu	  wordt	  al	  het	  verkeer	  op	  je	  site	  inzichtelijk	  op	  je	  Google	  Analytics	  account.	  
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Helemaal	  bovenin	  je	  site	  wil	  je	  natuurlijk	  een	  mooie	  Header.	  Dit	  is	  een	  afbeelding	  bovenin	  je	  website	  Hierin	  staat	  natuurlijk	  je	  logo	  
(als	  je	  een	  logo	  hebt),	  misschien	  een	  slogan	  en	  eventueel	  enkele	  illustraties.	  En	  dan	  liefst	  in	  een	  pakkende	  collage.	  Zie	  voorbeeld-‐
header	  hieronder.	  
	  

	  
	  
Zelf	  maken	  of	  uitbesteden?	  
Kan	  je	  zo’n	  mooie	  header	  wel	  zelf	  maken?	  Om	  eerlijk	  te	  zijn:	  vaak	  niet!	  
Je	  moet	  echt	  handig	  zijn	  met	  Photoshop	  of	  een	  vergelijkbaar	  pakket	  om	  hier	  iets	  moois	  van	  te	  maken.	  Niet	  iedereen	  is	  grafisch	  
vormgever	  natuurlijk.	  Deze	  afbeelding	  is	  wel	  van	  cruciaal	  belang	  voor	  de	  uitstraling	  van	  je	  website.	  
Als	  je	  er	  zelf	  niet	  uitkomt,	  dan	  kun	  je	  dit	  wellicht	  uitbesteden	  bij	  een	  handige	  neef,	  buurman,	  vriend	  of	  vriendin.	  En	  als	  je	  die	  niet	  
hebt	  dan	  kun	  je	  een	  professionele	  Header	  bestellen	  bij	  ons.	  Dat	  kost	  40	  euro,	  maar	  dan	  heb	  je	  ook	  wat.	  Kijk	  maar	  naar	  voorbeelden	  
op	  http://novosite.nl/voorbeelden.php	  
Onze	  headers	  worden	  geleverd	  met	  100%	  niet-‐blij-‐geld-‐terug	  garantie	  
Jammer	  genoeg	  zien	  we	  nog	  steeds	  teveel	  sites	  met	  niet-‐mooie,	  zelfgeknutselde	  headers.	  Dat	  is	  echt	  zonde.	  Dus	  als	  het	  je	  niet	  lukt	  
om	  iets	  moois	  te	  maken,	  laat	  dit	  dan	  even	  aan	  de	  pro's	  over.	  Je	  website	  wordt	  er	  zoveel	  mooier	  van!	  En	  de	  rest	  kun	  je	  echt	  zelf!	  
Als	  je	  het	  zelf	  kunt	  of	  je	  hebt	  een	  buurman	  of	  kennis	  die	  hier	  handig	  mee	  is:	  nog	  beter!	  
De	  afmetingen	  voor	  de	  header	  moet	  zijn:	  Breedte:	  exact	  978	  pixels.	  Hoogte:	  maximaal	  250	  pixels.	  
Bestandsformaat:	  JPG	  of	  GIF.	  
Een	  gangbare	  header	  is	  dus	  978	  x	  200	  of	  978	  x	  250	  pixels.	  
	  
De	  header	  die	  je	  instelt	  bij	  Header/Logo	  wordt	  voor	  alle	  paginas	  en	  modules	  gebruikt.	  
Daarnaast	  kun	  je	  voor	  elke	  pagina	  en	  voor	  elke	  module	  een	  aparte	  header	  uploaden	  als	  je	  dat	  wil.	  
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Deze	  sitebuilder	  is	  een	  echt	  doe-‐het-‐zelf	  pakket.	  
Dat	  wil	  echter	  niet	  zeggen	  dat	  je	  er	  alleen	  voor	  staat	  als	  je	  ergens	  niet	  uit	  komt.	  
	  
1.	  De	  Handleiding	  kun	  je	  op	  deze	  pagina	  downloaden	  
2.	  Meest	  gestelde	  vragen	  en	  antwoorden.	  
3.	  Het	  Forum:	  een	  actief	  forum	  voor	  en	  door	  Novosite	  gebruikers.	  Let	  op:	  de	  eerste	  keer	  dat	  je	  naar	  het	  forum	  gaat	  moet	  je	  je	  
registreren.	  Je	  kunt	  dus	  niet	  inloggen	  met	  de	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  van	  dit	  pakket.	  Lid	  worden	  van	  het	  forum	  is	  een	  
aparte	  registratie.	  Op	  het	  forum	  krijg	  je	  snel	  reacties	  op	  je	  vragen	  en	  als	  het	  nodig	  is	  kun	  je	  ook	  altijd	  een	  van	  de	  beheerders	  van	  
Novosite	  om	  reactie	  vragen	  in	  het	  forum.	  
4.	  Customer	  Support:	  Hier	  kun	  je	  een	  support-‐ticket	  aanmaken.	  Je	  krijgt	  op	  werkdagen	  altijd	  binnen	  24	  uur	  antwoord	  maar	  onze	  
klanten	  weten:	  meestal	  veel	  sneller!	  	  Alle	  tickets	  worden	  bewaard	  zodat	  je	  deze	  ook	  altijd	  kunt	  teruglezen.	  
5.	  Spoedeisende	  storing;	  In	  het	  weekend	  is	  ons	  kantoor	  gesloten	  maar	  uiteraard	  staan	  we	  altijd	  standby.	  Alleen	  in	  zeer	  dringende	  
gevallen	  (bijvoorbeeld:	  website	  niet	  bereikbaar)	  stuur	  je	  een	  e-‐mail	  naar	  spoed@novosite.nl	  	  
Er	  gaat	  dan	  een	  SMS	  naar	  onze	  bereikbaarheidsdienst	  en	  wij	  nemen	  dan	  direct	  actie,	  7	  dagen	  per	  week.	  Beschrijf	  in	  je	  bericht	  
duidelijk	  het	  probleem	  en	  vermeld	  altijd	  om	  welke	  domeinnaam	  het	  gaat.	  Vermeld	  tevens	  op	  welk	  telefoonnummer	  je	  bereikbaar	  
bent.	  Voor	  minder	  spoedeisende	  zaken	  maak	  je	  een	  gewone	  support	  ticket	  aan.	  
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Werken	  met	  de	  WYSIWYG	  editor	  (What	  You	  See	  is	  What	  You	  Get)	  
	  
Ga	  naar	  Paginas	  en	  klik	  op	  Aanpassen	  achter	  de	  pagina	  die	  je	  wil	  aanpassen.	  
De	  pagina	  wordt	  nu	  geopend	  in	  de	  editor.	  Zie	  de	  afbeelding	  hieronder.	  
	  

	  
	  
Iedere	  pagina	  pas	  je	  aan	  met	  deze	  WYSIWYG	  editor.	  Dit	  is	  een	  soort	  online	  tekstverwerker.	  
Hiermee	  kun	  je	  teksten	  plaatsen	  en	  opmaken,	  afbeeldingen	  of	  video	  invoegen,	  hyperlinks	  naar	  andere	  paginas	  of	  naar	  
downloadbare	  bestanden	  maken	  en	  nog	  meer…	  
	  
Op	  de	  website	  novositedemo.nl	  kun	  je	  onder	  de	  pagina	  Handleiding	  een	  aantal	  videos	  bekijken	  die	  alle	  functies	  duidelijk	  uitleggen	  
met	  voorbeelden.	  Je	  ziet	  dan	  precies	  hoe	  het	  werkt.	  
	  
Op	  de	  volgende	  paginas	  bespreken	  we	  alle	  functies	  van	  de	  editor.	  
	  
	  
SUPERBELANGRIJK	  
Plak	  nooit	  zomaar	  teksten	  vanuit	  Word	  of	  een	  andere	  website	  in	  de	  editor!	  Doe	  je	  dit	  wel	  dan	  vervuil	  je	  de	  code	  van	  je	  pagina	  met	  
allerlei	  HTML	  die	  er	  niet	  in	  thuis	  hoort.	  De	  kans	  op	  storingen	  in	  je	  paginas	  of	  de	  editor	  is	  dan	  heel	  groot.	  Ook	  wordt	  je	  website	  er	  
langzamer	  van.	  Natuurlijk	  mag	  je	  teksten	  plakken,	  maar	  je	  moet	  hiervoor	  altijd	  de	  knop	  Tekst	  plakken	  gebruiken.	  Er	  wordt	  dan	  
schone	  tekst	  zonder	  opmaak	  geplakt	  
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Lettertype	  (bovenste	  knop)	  en	  Lettertype	  uitgebreid	  (onderste	  knop)	  
Let	  op:	  Gebruik	  deze	  functie	  NIET	  om	  het	  lettertype	  voor	  je	  paginas	  te	  kiezen.	  Dit	  doe	  je	  onder	  Instellingen.	  Dat	  lettertype	  geldt	  dan	  
namelijk	  voor	  de	  hele	  site.	  Dat	  is	  handig	  want	  al	  je	  paginas	  en	  modules	  hebben	  dan	  hetzelfde	  lettertype.	  Als	  je	  dit	  aanpast	  onder	  
Instellingen	  dan	  pas	  je	  het	  dus	  in	  1x	  aan	  voor	  je	  hele	  site.	  	  
	  
Met	  de	  bovenste	  knop	  kun	  je	  een	  stuk	  tekst	  of	  een	  titel	  een	  afwijkend	  lettertype	  geven.	  	  
Selecteer	  een	  stuk	  tekst	  in	  de	  pagina	  en	  klik	  vervolgens	  op	  deze	  knop.	  Je	  kan	  nu	  voor	  deze	  tekst	  een	  aangepast	  lettertype	  
selecteren.	  Je	  hebt	  de	  keuze	  uit	  Google	  Fonts	  of	  Basic	  Fonts.	  
	  
De	  onderste	  knop	  kan	  hetzelfde	  maar	  heeft	  nog	  een	  aantal	  uitgebruide	  opmaak	  functies	  zoals	  afmeting,	  schaduw,	  regelafstand	  
tussenruimte,	  etc.	  
	  

	  
Lettergrootte	  
Opnieuw:	  Gebruik	  deze	  functie	  NIET	  om	  de	  lettergrootte	  voor	  je	  paginas	  te	  kiezen.	  Dit	  doe	  je	  onder	  Instellingen.	  Je	  wil	  namelijk	  dat	  
deze	  gelijk	  is	  voor	  alle	  paginas	  en	  modules.	  Als	  je	  dit	  aanpast	  onder	  Instellingen	  dan	  pas	  je	  het	  dus	  in	  1x	  aan	  voor	  je	  hele	  site.	  	  
	  
Deze	  functie	  gebruik	  je	  om	  een	  stuk	  tekst	  of	  een	  titel	  in	  je	  pagina	  een	  afwijkende	  grootte	  te	  geven.	  	  
Selecteer	  een	  stuk	  tekst	  en	  klik	  op	  deze	  knop.	  Je	  kan	  kiezen	  uit	  7	  formaten.	  
	  
	  

	  
Letterkleur	  
Wederom:	  Gebruik	  deze	  functie	  NIET	  om	  de	  letterkleur	  voor	  je	  paginas	  te	  kiezen.	  Dit	  doe	  je	  centraal	  bij	  Instellingen.	  Je	  wil	  namelijk	  
dezelfde	  kleur	  voor	  je	  hele	  site.	  	  
	  
Deze	  functie	  gebruik	  je	  om	  een	  stuk	  tekst	  of	  een	  titel	  in	  je	  pagina	  een	  afwijkende	  kleur	  te	  geven.	  
Selecteer	  een	  stuk	  tekst	  en	  klik	  op	  deze	  knop	  en	  kies	  een	  kleur.	  
	  

	  
Tekst	  highlighten	  
Met	  deze	  knop	  kun	  je	  tekst	  een	  achtergrondkleur	  geven.	  Net	  zoals	  met	  een	  marker	  stift.	  
Gebruik	  ook	  deze	  functie	  spaarzaam.	  Teveel	  ziet	  er	  rommelig	  uit.	  
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Speciale	  tekens	  
Met	  deze	  knop	  voeg	  je	  speciale	  tekens	  in	  zoals	  $	  €	  of	  accenten	  ę	  ę	  â	  	  é	  enz.	  	  
	  

	  
Horizontale	  scheidingslijn	  
Met	  deze	  knop	  kun	  je	  een	  horizontale	  lijn	  in	  je	  pagina	  invoegen.	  
	  

	  
Opmaak	  verwijderen	  
Met	  deze	  knop	  kun	  je	  alle	  opmaak	  van	  een	  stuk	  tekst	  ongedaan	  maken.	  Zoals	  dikgedrukt,	  of	  de	  kleur	  of	  grootte	  van	  een	  stuk	  tekst.	  
	  

	  
Met	  deze	  knoppen	  kun	  je	  de	  uitlijing	  van	  de	  tekst	  aanpassen.	  Keuze	  uit	  respectievelijk:	  links	  uitlijnen,	  midden	  uitlijnen,	  rechts	  
uitlijnen	  of	  over	  de	  hele	  regel	  uitvullen.	  Werkwijze:	  eerst	  de	  tekst	  selecteren,	  daarna	  uitlijning	  aanklikken.	  
	  

	  
Afbeelding	  invoegen	  
Klik	  eerst	  in	  de	  pagina	  op	  de	  plek	  waar	  je	  de	  afbeelding	  wil	  plaatsen.	  
Klik	  daarna	  op	  dit	  icoontje	   	  Je	  ziet	  nu	  alle	  afbeeldingen	  die	  je	  al	  hebt	  geupload	  onder	  Afbeeldingen.	  Ook	  kun	  je	  hier	  een	  nieuwe	  
afbeelding	  toevoegen	  zodat	  je	  hiervoor	  de	  pagina	  niet	  hoeft	  te	  verlaten.	  
	  
Selecteer	  de	  afbeelding	  die	  je	  wil	  invoegen	  en	  klik	  op	  Invoegen.	  De	  afbeelding	  is	  nu	  geplaatst	  in	  de	  pagina	  op	  de	  gekozen	  plek.	  
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Afbeelding	  aanpassen	  
Klik	  op	  de	  afbeelding	  die	  je	  wil	  aanpassen	  en	  daarna	  op	  deze	  knop.	  
Je	  kan	  kiezen	  uit	  een	  aantal	  effecten	  zoals	  schaduw	  of	  verschillende	  frames.	  	  
Ook	  kun	  je	  hier	  de	  uitlijning	  of	  marges	  rondom	  de	  afbeelding	  aanapssen.	  
Tenslotte	  kun	  je	  de	  afbeelding	  ook	  een	  link	  geven.	  (URL)	  
	  

	  
Tabel	  invoegen	  	  
Klik	  op	  deze	  knop	  en	  kies	  het	  aantal	  rijen	  en	  kolommen	  dat	  je	  tabel	  moet	  krijgen.	  De	  tabel	  wordt	  meteen	  in	  de	  pagina	  geplaatst.	  
	  

	  
Tabel	  aanpassen	  
Met	  deze	  functie	  kun	  je	  de	  zojuist	  ingevoegde	  tabel	  aanpassen.	  
Klik	  eerst	  in	  de	  tabel	  of	  in	  de	  cel	  van	  de	  tabel	  die	  je	  wil	  aanpassen.	  
Klik	  daarna	  op	  deze	  knop.	  
	  
Aan	  de	  linkerkant	  zie	  je	  bovenin	  Insert	  en	  Modify.	  
Met	  Insert	  kun	  je	  in	  de	  cel	  waarin	  je	  staat	  ook	  weer	  een	  onderverdeling	  maken.	  Je	  krijgt	  dan	  dus	  een	  tabel	  in	  een	  tabel.	  
Met	  de	  knop	  Modify	  kun	  je	  rijen	  of	  kolommen	  toevoegen	  of	  verwijderen,	  of	  cellen	  samenvoegen	  (Merge	  cell)	  
	  
Aan	  de	  rechterkant	  van	  het	  venster	  kun	  je	  de	  tabel	  verder	  opmaken	  met	  kleuren,	  kaders,	  celafmetingen	  aanpassen,	  tekstuitlijning	  
aanpassen.	  Rechtsonderin	  kun	  je	  de	  maat	  van	  de	  tabel	  aanpassen	  (volledige	  breedte	  van	  de	  pagina	  of	  een	  vaste	  afmeting	  in	  pixels.	  
	  

Kant	  en	  klare	  tabellen	  
Beetje	  lastig	  om	  zelf	  tabellen	  te	  maken?	  Geen	  probleem	  je	  kan	  hier	  kiezen	  uit	  4	  kant-‐	  en	  klare	  tabellen.	  
De	  bovenste	  2	  geven	  een	  tabel	  met	  2	  of	  3	  kolommen.	  De	  onderste	  2	  geven	  een	  tabel	  met	  tekst	  en	  een	  afbeelding	  netjes	  naast	  
elkaar	  uitgelijnd.	  Keuze	  uit	  foto	  links	  of	  foto	  rechts.	  Deze	  tabel	  voeg	  je	  met	  1	  klik	  in.	  Daarna	  vervang	  je	  de	  foto	  door	  je	  eigen	  foto	  en	  
de	  tekst	  door	  je	  eigen	  tekst.	  De	  makkelijkste	  manier	  om	  tekst	  en	  afbeeldingen	  netjes	  uit	  te	  lijnen.	  
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Novosite	  Banner	  
Met	  deze	  knop	  kun	  je	  een	  Novosite	  banner	  invoegen	  in	  je	  pagina.Deze	  banners	  maken	  deel	  uit	  van	  ons	  Affiliate	  programma.	  Als	  
iemand	  onze	  site	  bezoekt	  door	  op	  de	  banner	  op	  jouw	  site	  te	  klikken	  dan	  wordt	  dat	  geregistreerd.	  Als	  diegene	  besluit	  een	  pakket	  aan	  
te	  schaffen	  dan	  levert	  jou	  dat	  een	  riante	  commissie	  op.	  Voor	  meer	  info	  over	  dit	  onderwerp	  ga	  je	  naar	  Account	  /	  Affiliate	  
programma.	  
	  

	  
Zoeken	  en	  vervangen	  
Met	  deze	  functie	  kun	  je	  in	  je	  pagina	  naar	  tekst	  of	  woorden	  zoeken	  of	  woorden	  vervangen.	  
	  

	  
HTML	  code	  weergeven	  
Voor	  gevorderden!	  Met	  deze	  knop	  toon	  je	  de	  complete	  HTML	  code	  van	  je	  pagina.	  Je	  kunt	  hier	  de	  code	  bewerken	  of	  HTML	  code	  of	  
scripts	  invoegen.	  Kijk	  uit	  met	  deze	  functie	  want	  je	  kan	  zomaar	  je	  pagina	  om	  zeep	  helpen	  als	  je	  niet	  weet	  wat	  je	  doet.	  Zolang	  je	  niets	  
opslaat	  is	  er	  nog	  niks	  aan	  de	  hand.	  Als	  je	  er	  niet	  uit	  komt,	  schakel	  dan	  een	  van	  onze	  webmasters	  in.	  Je	  bereikt	  ze	  via	  de	  Helpdesk.	  
	  
	  

	  
Tekstopmaak	  
Selecteer	  een	  woord	  of	  stuk	  tekst	  en	  maak	  deze	  vervolgens	  Dikgedrukt,	  Schuingedrukt,	  Onderstreept,	  Doorgestreept,	  Superscript	  of	  
Subscript.	  
	  

	  
Alinea-‐opmaak	  
Met	  de	  eerste	  2	  knoppen	  kun	  je	  een	  opsommings-‐lijst	  of	  een	  genummerde	  lijst	  maken.	  
Met	  de	  laatste	  2	  knoppen	  kun	  je	  tabs	  gebruiken:	  Inspringen	  en	  terugspringen.	  
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Externe	  Hyperlink	  maken	  
Met	  deze	  knop	  maak	  je	  een	  Externe	  Hyperlink.	  Deze	  stuurt	  een	  bezoeker	  door	  naar	  een	  andere	  website.	  	  
	  
Je	  kan	  zowel	  een	  stuk	  tekst	  of	  een	  woord	  als	  ook	  een	  afbeelding	  in	  een	  hyperlink	  omtoveren.	  
Selecteer	  een	  woord	  of	  regel	  of	  afbeelding	  in	  je	  pagina	  en	  klik	  op	  de	  Hyperlink	  knop.	  
Je	  kan	  nu	  aan	  de	  linkerkant	  kiezen	  uit	  een	  normale	  link	  of	  een	  button.	  Standaard	  is	  een	  normale	  link.	  
	  
Bij	  URL	  vul	  je	  vervolgens	  het	  adres	  van	  de	  link	  in,	  bijvoorbeeld:	  www.novosite.nl	  
Daaronder	  vink	  je	  aan:	  Open	  in	  New	  Winow.	  (open	  in	  nieuw	  venster)	  zodat	  je	  eigen	  site	  ook	  geopend	  blijft.	  
	  
nu	  kun	  je	  de	  link	  invoegen.	  
	  
Je	  kan	  met	  deze	  knop	  ook	  een	  e-‐mail	  link	  maken.	  Hiervoor	  kies	  je	  bij	  Protocol	  bovenin	  voor	  Mailto:	  
Bij	  URL	  vul	  je	  dan	  je	  e-‐mail	  adres	  in,	  bijvoorbeeld:	  sales@novosite.nl	  
	  

	  
Interne	  Hyperlink	  maken	  
Met	  deze	  knop	  maak	  je	  links	  binnen	  je	  eigen	  website.	  
Je	  kan	  linken	  naar	  reeds	  bestaande:	  Paginas,	  Subpaginas,	  Onderliggende	  Paginas,	  Modules	  en	  Bestanden.	  
Bijvoorbeeld,	  je	  hebt	  een	  subpagina	  gemaakt	  en	  daaronder	  wil	  je	  nog	  10	  onderliggende	  paginas	  maken.	  
Eerst	  maak	  je	  dan	  de	  10	  onderliggende	  paginas	  aan:	  Pagina	  1,	  Pagina	  2,	  Pagina	  3,	  etc.	  
Daarna	  maak	  je	  de	  subpagina	  aan	  en	  deze	  open	  je	  in	  de	  editor.	  
	  
Die	  subpagina	  ziet	  dan	  dan	  zo	  uit:	  
	  
Pagina	  1	  
Pagina	  2	  
Pagina	  3	  
Pagina	  4	  
Etc.	  
	  
Je	  selecteert	  dus	  de	  tekst:	  Pagina	  1.	  Klik	  daarna	  op	  Interne	  Hyperlink	  maken.	  Selecteer	  daar	  de	  onderliggende	  pagina	  die	  je	  gemaakt	  
hebt:	  Pagina1.	  
Het	  woord	  Pagina	  1	  linkt	  nu	  dus	  naar	  de	  onderliggende	  Pagina	  1.	  
Op	  deze	  manier	  kun	  je	  dus	  elke	  pagina	  naar	  ieder	  gewenst	  onderdeel	  binnen	  je	  site	  laten	  linken.	  
	  

	  
Youtube	  video	  invoegen	  
De	  makkelijkste	  manier	  om	  video	  in	  je	  website	  te	  plaatsen.	  
Als	  je	  eigen	  materiaal	  in	  je	  site	  wil	  plaatsen:	  Maak	  eerst	  een	  (gratis)	  account	  aan	  bij	  Youtube.	  
Vervolgens	  kun	  je	  daar	  je	  video(s)	  uploaden.	  
Daarna	  kun	  je	  ze	  invoegen	  in	  je	  pagina.	  Dat	  doe	  je	  dus	  met	  deze	  knop.	  
Je	  kan	  hier	  zoeken	  naar	  Youtube	  filmpjes	  en	  invoegen,	  maar	  makkelijker	  is	  nog	  om	  gewoon	  onderaan	  bij	  URL	  de	  complete	  URL	  van	  
de	  Youtube	  video	  te	  plakken.	  
Je	  ziet	  de	  video	  daarna	  meteen	  in	  je	  pagina	  verschijnen.	  
Groot	  voordeel	  van	  Youtube	  video	  is	  dat	  deze	  player	  op	  alle	  platforms	  werkt.	  Dus	  elke	  browser,	  PC	  of	  Mac,	  Tablet,	  Smartphone,	  
Iphone,	  iPad.	  Alle	  bezoekers	  kunnen	  je	  video	  afspelen.	  	  
	  
Nadeel	  van	  Youtube	  kan	  zijn	  dat	  er	  soms	  reclame	  voor	  je	  video	  geplaatst	  wordt.	  Als	  dat	  echt	  geen	  optie	  voor	  je	  is,	  neem	  dan	  een	  
account	  bij	  Vimeo.com.	  Vergelijkbare	  dienst	  en	  ook	  een	  perfecte	  player,	  maar	  geen	  reclames.	  Kost	  50	  dollar	  per	  jaar.	  (op	  moment	  
van	  dit	  schrijven).	  Videos	  van	  Vimeo	  kun	  je	  invoegen	  met	  de	  knop	  HTML	  invoegen.	  (zie	  hieronder)	  
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Voor	  gevorderden!	  Met	  deze	  knop	  kun	  je	  HTML	  code	  invoegen	  in	  je	  pagina.	  	  Bijvoorbeeld	  video	  van	  Vimeo.com,	  of	  een	  kaart	  van	  
Google	  Maps.	  Er	  bestaan	  allerlei	  applicaties	  en	  scripts	  van	  derden	  die	  je	  met	  een	  zogenaamde	  EMBED	  code	  in	  je	  pagina	  kunt	  
invoegen.	  Die	  code	  wordt	  altijd	  verstrekt	  door	  de	  leverancier	  van	  de	  applicatie	  of	  het	  script.	  Als	  je	  er	  niet	  uit	  komt,	  schakel	  dan	  een	  
van	  onze	  webmasters	  in.	  Je	  bereikt	  ze	  via	  de	  Helpdesk.	  
	  

	  
Undo	  /	  Redo	  
Oftewel	  de	  OOPS!	  knop.	  Per	  ongeluk	  iets	  verwijderd:	  klik	  op	  de	  linkerpijl	  en	  je	  laatste	  actie	  wordt	  ongedaan	  gemaakt.	  Klik	  2x	  en	  je	  
laatste	  2	  acties	  worden	  ongedaan	  gemaakt.	  Klik	  op	  de	  rechterpijl	  en	  de	  laatst	  verwijderde	  actie	  wordt	  weer	  terug	  gehaald.	  
Overigens	  worden	  al	  je	  wijzigngen	  pas	  definitief	  als	  je	  de	  pagina	  hebt	  opgeslagen.	  
	  
	  
©	  2015	  Novosite	  BV	  
Niets	  uit	  deze	  uitgave	  mag	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  de	  uitgever	  worden	  openbaar	  gemaakt	  of	  verveelvoudigd,	  waaronder	  
begrepen	  het	  reproduceren	  door	  middel	  van	  druk,	  offset,	  fotokopie	  of	  microfilm	  of	  in	  enige	  digitale,	  elektronische,	  optische	  of	  andere	  vorm	  of	  (en	  dit	  geldt	  
zonodig	  in	  aanvulling	  op	  het	  auteursrecht)	  het	  reproduceren	  (i)	  ten	  behoeve	  van	  een	  onderneming,	  organisatie	  of	  instelling	  of	  (ii)	  voor	  eigen	  oefening,	  studie	  
of	  gebruik	  welk(e)	  niet	  strikt	  privé	  van	  aard	  is	  of	  (iii)	  voor	  het	  overnemen	  in	  enig	  dag-‐,	  nieuws-‐	  of	  weekblad	  of	  tijdschrift	  (al	  of	  niet	  in	  digitale	  vorm	  of	  online)	  
of	  in	  een	  RTV-‐uitzending.	  
	  

	  


