6. Fotomodule
Klik onder [Pagina's] op de [Fotomodule]. Hier kunt u de volgende gegevens aanpassen:
•
•

Identificatietitel: deze titel wordt getoond in het paginaoverzicht;
Actief: U kunt deze pagina op non-actief zetten, b.v. terwijl u nieuwe items toevoegt
aan uw fotomodule.

Belangrijk:

Gelieve eerst al de foto's op te laden en pas daarna de categorieën aan te
maken. Het is alleen via het hoofdmenu categorieën mogelijk om foto's te
koppelen aan categorieën.

Zoals u ziet bevat deze module de volgende menuonderdelen:
•
•

•
•

Categorieën: hier kunt u uw foto's opsplitsen in diverse categorieën. U kunt in de
gewenste taal nieuwe categorieën toevoegen, wijzigen en wissen.
Foto's: op deze pagina krijgt u een overzicht van alle foto's die gebruik maken van
deze module. Ze zijn per 10 gegroepeerd en als u met de muis over de titel gaat,
krijgt u in het previewgedeelte een thumbnail (kleine foto) te zien van uw originele
foto.
Linkinstellingen: hier kunt u de grafische instellingen wijzigen van de hyperlinks die op
uw site verschijnen (alleen de links voor deze module).
Tekstinstellingen: hier kunt u de teksten een extra kleurtje geven, een lettertype
toewijzen, enz.

6.1. Categorieën

Dit onderdeel van de fotomodule dient om de categorieën te beheren. U kunt categorieën
toevoegen, wijzigen en wissen. U krijgt een lijst te zien met de verschillende categorieën in de
opgegeven standaardtaal. Door op het vlaggetje te klikken, krijgt u een lijst van de
categorieën in de geselecteerde taal.
Toevoegen
U kunt een categorie toevoegen door rechtsonder op de link [Toevoegen] te klikken. U kunt
voor elke taal verschillende velden invullen:
•
•
•

de categorie
de omschrijving
U kunt deze actief zetten of niet

•

U kunt foto's koppelen: u kunt voor deze categorie in de taal waar dit lijstje staat
foto's koppelen. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een Nederlandse categorie een
Nederlandse foto koppelen, een Franse foto aan een Franse categorie, enz.

Wissen
Als u op het kruisje klikt, krijgt u de vraag of u deze categorie wenst te wissen. U wist
daarmee alleen de categorie en de koppelingen, niet de foto's!

6.2. Foto's
Via dit onderdeel kunt u foto’s toevoegen, wijzigen en wissen.
Wijzigen/Verwijderen
Als u op [Foto’s] klikt ziet u een lijst van alle opgeladen foto’s:

Het verwijderen of wijzigen van een foto doet u door te klikken op:
•
•

verwijderen =
details/wijzigen =

Als u een foto wil wijzigen krijgt u volgend scherm te zien:

De volgende velden zijn taalonafhankelijk:
•
•
•

identificatie: dit is een identificatietitel die wordt gebruikt om de foto nadien - als er
meerdere foto's aanwezig zijn - beter te kunnen identificeren.
foto: de foto die moet worden opgeladen.
copyright beschermd?: aanvinken als uw foto's auteursrechtelijk beschermd zijn, u
dient wel een copyrighttekst in te vullen.

De volgende velden zijn taalafhankelijk:
•
•
•
•

titel: de titel van de foto.
omschrijving: de omschrijving van de foto.
copyrighttekst: een korte tekst die onder de foto komt, b.v. de maker van de foto.
categorieën: u kunt deze foto eventueel meteen koppelen aan een bestaande
categorie.

Toevoegen
U kunt foto’s toevoegen door rechts onder het overzicht op de knop [Toevoegen] te klikken.

U kunt meerdere foto’s tegelijkertijd opladen door bovenaan op [Add files] te klikken. Hier
kunt u de foto(‘s) vanop uw harde schijf selecteren en op ‘open’ klikken. Om een opgeladen
foto weer te verwijderen duidt u hem aan in het bovenste venster en klikt u op [Remove files].
Meerdere foto’s selecteert u door uw ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u de foto’s aanklikt.
Een hele reeks foto’s selecteert u door eerst de eerste foto en vervolgens de laatste aan te
klikken terwijl u de shift-toets ingedrukt houdt. Alle foto’s in eenzelfde map selecteren doet u
via ctrl + A.
LET OP:

het wel noodzakelijk om onderaan een categorie en een taal aan te duiden.

6.3. Linkinstellingen
Hier kunt u de grafische instellingen wijzigen van de links in de fotomodule die op uw site
verschijnen. Dit wordt o.a. gebruikt voor het weergeven van de verschillende categorieën. U
kunt de volgende velden aanpassen: Lettertype, fontgrootte, de kleur van de link, de
hoverkleur, de achtergrondkleur, vet, cursief, onderlijning.

6.4. Tekstinstellingen

Hier kunt u de teksten een extra kleurtje geven, een lettertype of de weergave
wijzigen, enz. Handig is de mogelijkheid om de module centraal uit te lijnen.
meer informatie: 09/267 64 77 of support@e2e.be.

