12. Grappenmodule en Roddelmodule
Deze twee modules werken op precies dezelfde manier. De onderstaande tekst is geschreven
voor de grappenmodule, maar precies hetzelfde geldt voor de roddelmodule.
Klik onder [Pagina's] op de [Grappenmodule]. U komt dan terecht in het overzicht van de
grappen. Bovenaan ziet u in het menu wat er allemaal mogelijk is.
De grappenmodule bestaat uit volgende menu-onderdelen:
•
•
•

Algemeen + Weergave tekst: de weergave van de tekst binnen de module aanpassen.
Weergave links: de weergave van de links aanpassen.
Overzicht grappen: overzicht van de grappen.

12.1. Algemeen + weergave tekst
De weergave van de teksten die verschijnen binnen de grappenmodule kunt u hier bepalen
door een bepaald lettertype, kleur, enz. op te geven. Ook kunt u ervoor zorgen dat de
grappen eerst door u moeten worden goedgekeurd, voor ze worden gepubliceerd.

12.2. Weergave links
Bovenaan de grappenpagina zult u altijd 2 links vinden. Dit voor het raadplegen van de
grappen en het toevoegen van een grap. De weergave van deze links kunt u hier bepalen door
een bepaald lettertype, kleur, enz. op te geven. Binnen deze pagina's kunnen er nog meer
links zijn; deze worden dan op dezelfde manier weergegeven.

12.3. Overzicht grappen
Bij het beheer van de grappen krijgt u een overzicht van alle grappen die de gebruikers
hebben achtergelaten op de website. De grappen in het groen verschijnen op de website, de
andere wachten op uw goedkeuring. De mogelijke bewerkingen zijn:

•

•
•

Goedkeuren/afkeuren
Het goedkeuren of afkeuren van een grap doet u door te klikken op het vinkje naast
de melding. Als de tekst in het groen verschijnt, dan zal deze verschijnen op de
website.
Wijzigen grap
Het wijzigen van een grap doet u door op het icoon met de pen te klikken. Daar kunt u
alle specifieke gegevens van een grap aanpassen.
Verwijderen
Als u vindt dat een grap al te lang op de website staat, dan kunt u deze verwijderen
door te klikken op het rode kruisje naast de grap. Als u deze echter wilt behouden,
dan klikt u op het groene vinkje.

Neem voor meer informatie contact op met de helpdesk op het nummer
09/267 64 77 of via support@e2e.be.

