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e2e nv
OCP3 gebruikersadministratie
Vanaf nu bent u de trotse gebruiker van OCP3.x.
Algemeen
Wanneer u start om een website te bouwen, is het aangeraden om van uw website eerst
een schets te maken.
Stel uzelf de volgende vragen:
• Wat wil ik bereiken met mijn website?
• Wie wil ik bereiken met mijn website?
• Welke producten/diensten moet de klant op mijn website zien?
• Met wie kan de klant contact opnemen indien er vragen zijn?
• Hoeveel pagina’s heb ik in totaal nodig?
• Hoe is de verdeling van mijn website?
• Wat is de huisstijl van mijn bedrijf?
Schets op papier waar wat komt te staan.
Dit vergemakkelijkt het bouwen van uw website.
Noteer ook goed waar u al de informatie terugvindt van uw bedrijf: waar zijn
de teksten, waar heeft u het beeldmateriaal op uw harde schijf of een andere
gegevensdrager opgeslagen,... .
Om het u gemakkelijk te maken,
opent u best twee vensters op
Internet Explorer:
• www.ocp.be, daar logt u in

met uw paswoord en
gebruikersnaam, waarin u dan
uw site kan aanpassen.
• www.uwbedrijfsnaam.be of .com zodat u de aanpassingen kan controleren.

(druk wel telkens de toets F5 in om de pagina te vernieuwen na een aanpassing).
Deze beheermodule is best zichtbaar op een resolutie van 1024 x 768 (instelbaar via het
conﬁguratiescherm van uw computer, u kiest daar voor “beeldeigenschappen”).
Om de beheermodule ten volle te kunnen gebruiken, dient u de nieuwste browser af te
halen van de website van Microsoft, namelijk Internet Explorer 6.
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De gebruikersadministratie
De gebruikersadministratie bestaat uit drie
hoofddelen:
1. Site gegevens
2. Ontwerp
3. Inhoud
Met volgende onderverdelingen:
1. Sitegegevens
1.1. Account
1.2. Omschrijving
1.3. Statistieken
2. Ontwerp
2.1. Lay-out
2.1.1. Lay-out Expert Mode
2.1.2. Flashmovie
2.1.3. Taalvlaggetjes
2.1.4. Interactieve knoppen
2.2. Navigatie
2.2.1. Navigatie hoofdpagina’s
2.2.2. Navigatie hoofdpagina’s expert mode
2.2.3. Navigatie subpagina’s
2.2.4. Navigatieknoppen

Het gedeelte INHOUD
zal men nodig hebben
voor het bewerken van
de pagina’s.
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3. Inhoud
3.1. Beeldmateriaal
3.1.1. Beeldmateriaal detail
3.2. Pagina’s
3.2.1. Pagina’s aanpassen
3.2.2. Contactpagina
3.2.3. Mailinstellingen
3.3. Gebruikers
4. Modules (EXTRA BIJLAGE)
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1. SITEGEGEVENS
1.1. Account
Dit zijn uw klantgegevens.
Hier kan u:
• uw paswoord aanpassen.
• meerdere e-mail adressen opgeven waar
het contactformulier naar gemaild kan
worden.
• de standaardtaal van uw website
opgeven. Dit is de taal waarin uw
meertalige OCP website zich opent voor
uw bezoekers.
1.2. Omschrijving
Deze gegevens komen in de zoekrobot
terecht, na registratie. Als u een zoekrobot
zoals Yahoo, Altavista of Megagids
raadpleegt, krijgt u volgende gegevens:
• Titel: dit is de titel van de site en

deze titel ook bovenaan in de blauwe
balk.
• Omschrijving: deze omschrijving is de
korte samenvatting van de inhoud van
uw site. Vindt u terug naast de titel en
domeinnaam.

bevindt zich naast de domeinnaam. U ziet

• Sleutelwoorden: dit zijn de

zoekwoorden die u in de zoekrobot
kunt invoeren om uw site te vinden.
Vul zoveel mogelijk woorden in die
te maken hebben met uw bedrijf, uw
producten/diensten, etc.
Hoe meer – unieke – woorden u
invoegt, hoe meer kans dat u maakt om
gevonden te worden.
TIP! Hergebruik woorden uit de titel in
omschrijving en sleutelwoorden.
LET OP! Men moet nog steeds zelf de
site registreren bij verschillende zoekrobotten. Een goede leidraad is www.
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whitelines.nl, die de bekendste zoekmachines per land vermeld.

1.3. Statistieken
Hier kan u allerlei info terug vinden omtrent de bezoekers van uw site.
Totaal aantal bezoekers
Hier komt u te weten hoeveel mensen uw site reeds bezocht hebben. Ook wordt
weergeven hoeveel pagina’s deze bezoekers bezocht hebben (sitekliks).
Browsers
Iedere surfer bezoekt uw website met behulp van een browser (bladerprogramma).
De meesten gebruiken Internet Explorer van Microsoft. Als u wenst te weten hoeveel
mensen de site bezoeken met welke browser(versie) dan kan u hier deze gegevens terug
vinden.
Besturingssysteem
Elke computer werkt met behulp van een besturingssysteem. Hier vindt u een lijstje met
de meest bekende besturingssystemen en hun aantal bezoekers.
Referrers
Als u wil weten waar de bezoeker van uw website vandaan komt voordat deze naar
uw website surft, dan kan u dit hier vinden. Zo kan u bijvoorbeeld te weten komen
dat de meest bezoekers via “www.google.be” uw website vinden of nog een andere
zoekmachine of via een andere website.
Bezoekers per pagina
Misschien vraagt u zich af welke pagina binnen u website de meest populaire is?
Wel, hier vindt u het antwoord.
U krijgt een lijst met alle pagina’s binnen uw website met de melding hoeveel keer deze
pagina bezocht werd.

2. ONTWERP

Normaalgezien hoeft u in dit onderdeel niets meer te veranderen omdat e2e nv al een huisstijl voor u
heeft gemaakt.

2.1. Lay-out
U kunt de indeling van uw site zelf kiezen en wijzigen.
Er zijn tien verschillende framecombinaties mogelijk. Zij zijn alle opgebouwd uit:
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Bovenframe
Navigatieframe
Mainframe
Onderframe
Zijframe

WERKWIJZE
• U klikt op het bolletje naast de frameset
die u wenst.
• U kunt daarna op navigatie/bovenframe/
mainframe/onderframe klikken en uw achtergrond vanop uw computer opladen.
• Klik op ‘opslaan’ als u de achtergrond
wilt opslaan.
• Vul bovenaan de hoogte/breedte van de
frames aan (wordt uitgedrukt in pixels)
• Daarna klikt u op ‘opslaan’ in de lay-out
view. Uw frameset is nu aangepast.
Voorbeeld:
Navigatie: 120
Bovenframe: 100
Onderframe: 60
U kunt de drie indelingen (navigatie,
bovenframe, onderframe) zo breed of hoog
maken als u zelf wenst.
De getallen naast de frames geven het aantal pixels aan op het scherm. 72 pixels is
ongeveer gelijk aan 1 cm. Het aantal cm op het scherm is wel schermafhankelijk.
Navigatie: De navigatiebuttons maken duidelijk wat de indeling is van uw site. Ze
maken met andere woorden de plaatsindeling van uw website duidelijk. U kunt de navigatiebalk zowel links als bovenaan plaatsen.
Boven/onderframe: Dit is de balk bovenaan/onderaan het scherm.
Ook de grootte van deze balken kan u wijzigen. De mainframe past zich vanzelf aan.
Zijframe: een frame aan de rechterkant van het scherm.
2.1.1. Lay-out Expert Mode
Binnen de Expert Mode is het mogelijk de lay-out van de frames verder uit te werken.
Scrollbars:
U kan zelf het uitzicht bepalen van de schuifbalken op uw website.
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Als u zelf bepaalde kleurcodes wenst, kan u die
hier invullen.
Anders maakt u gebruik van het kleurenpallet dat
u naast het invulveld ziet staan.
Navigatieframe:
• Het is mogelijk om de ruimte te bepalen tussen
de taalvlaggetjes en de bovenkant van de site.
• Het is mogelijk om de ruimte te bepalen tussen
de taalvlaggetjes en het menu met de diverse
links naar de pagina’s binnen de website.
• Onder de navigatieknoppen kan u nog een ﬁguur
opladen.
• De hoogte tussen de ﬁguur en de navigatieknoppen kan u hier ook opgeven.
• U kan bepalen om deze ﬁguur links, in het
midden of rechts te plaatsen in de navigatieframe.
• Via de framespeciﬁeke elementen kan u bepalen
of u de navigatie al dan niet links, rechts of in het
midden zal plaatsen van uw frame.
Bovenframe:
• Hier kan u net zoals bij de andere frames een
ﬁguur opladen.
• De ruimte boven en onder de ﬁguur kan u hier
opgeven.
• Deze ﬁguur kan u dan ook links, rechts of in het midden van het frame plaatsen.
Onderframe:
• In de onderframe kan u terug een ﬁguur opladen.
De ruimte boven en onder de ﬁguur kan u hier terug opgeven.
• Deze ﬁguur kan u dan ook links, rechts of in het midden van deze frame plaatsen.
Teller: eventueel kan u een teller plaatsen. Zichtbaar op de site onderaan links. Dit telt
het aantal bezoekers op uw site.
2.1.2. Taalvlaggetjes
Dit onderdeel is speciaal voor de meertalige OCP® websites. Hier kan u kiezen of u met
vlaggetjes werkt of met knoppen om de taalkeuze weer te geven. Kies een weergave en
klik daarna op “opslaan”.
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2.1.3. Interactieve knoppen
In dit onderdeel kan men de knoppen wijzigen. Die worden oa. gebruikt onderaan het
contactformulier, zoals de verzend-submit en wissen-reset knop. De fontgrootte dient
aangepast te worden naar bv. 12 pixels (standaard). De kleur van tekst en kader kan hier
ook veranderd worden.

2.2. Navigatie
Een nieuwe functionaliteit is het gebruik van subpagina’s. U ziet onmiddellijk welke
soort navigatie u momenteel gebruikt.
Er wordt gebruik gemaakt van 2 soorten navigatiesystemen:
1) Navigatieteksten
Dit is een op tekst gebaseerd menu dat u zowel inhoudelijk als graﬁsch zelf kan aanpassen.
Graﬁsche vormgeving:
Er zijn twee onderverdelingen mogelijk:
- Hoofdpagina’s: u wordt doorgelinkt naar de graﬁsche vormgeving van de hoofdpagina’s;
- Subpagina’s : u wordt doorgelinkt naar de graﬁsche vormgeving van de subpagina’s.
Als u op ‘navigatieteksten’ klikt, wordt u doorgelinkt naar de pagina waar u de tekst van
het navigatiemenu kan opgeven. De indentiﬁcatie (eerste kolom) is niet zichtbaar op
de site, dit dient enkel voor het snel terugvinden van de juiste pagina’s. Deze benaming
kan u wijzigen in het gedeelte pagina’s (zie verder). Dus bij voorkeur eerst de pagina’s
een praktische benaming geven. LET OP! Als u bij de navigatie dingen verandert is dit
onmiddellijk zichtbaar op de site.
2) Navigatieknoppen
In plaats van met een tekstlink te werken om de navigatie aan te duiden, kunt u ook met
graﬁsch beeldmateriaal werken. Als u op navigatieknoppen klikt wordt u doorgelinkt naar
de pagina waar u de ﬁguren (knoppen) kan opladen.
2.2.1. Navigatie hoofdpagina’s
Deze bewerkingen hebben betrekking op de navigatieteksten, niet op navigatieknoppen.
Op deze pagina kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:
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Lettertype: Hier heeft u de keuze
tussen verschillende standaardlettertypes.
Fontgrootte: U bepaalt hier de grootte
van het lettertype.
Kleur van de link: u bepaalt de kleur
van de tekstlink in de navigatiebalk.
Elke kleur krijgt een code. U kan
steeds deze code aanpassen.
LET WEL: de kleurcode dient altijd voorafgegaan door een #, gevolgd door 6 hexadecimale cijfers. U kan ook gewoon een kleur kiezen via de colorpicker.
Kleur van de hover: hier bepaalt u de kleur die een tekstlink moet krijgen als een bezoeker er met zijn cursor overgaat.
Achtergrond van de link: kies hier de achtergrondkleur van de tekstlink.
Als u de tekst vet, cursief of in een kadertje wenst te plaatsen moet u gewoon het passende hokje aanvinken.
2.2.2. Navigatie hoofdpagina’s expert mode
Als u net iets meer wil halen uit uw website is de expert mode de ideale oplossing.
Hier heeft u de volgende functionaliteiten:
Ruimte tussen hoofd- en subpagina: hoe groter deze waarde, hoe verder het menu uit
elkaar wordt getrokken.
Uitklapbaar laten: telkens als u op een hoofdpagina met subpagina’s klikt dan zullen
deze open blijven staan.
Uitklapbare ﬁguur: U kan hier bepalen of u al dan niet een ﬁguurtje voor uw tekstlink
wilt plaatsen. Grootte ﬁguur: 10 op 12 pixels.
Image open: laad hier uw ﬁguur op voor een tekstlink waarop men geklikt heeft.
Image close: Laad hier uw ﬁguur op voor een tekstlink waarop niet geklikt werd.
2.2.3. Navigatie subpagina’s
Deze bewerkingen hebben ook betrekking op de subpagina’s van navigatieteksten en niet
van navigatieknoppen.
Op deze pagina kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:
Lettertype: Hier heeft u de keuze tussen verschillende standaardlettertypes.
Klik op het lettertype van uw keuze.
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Fontgrootte: U bepaalt hier de grootte van het lettertype. 12 is een normale tekstweergave.
Kleur van de link: Hier kan u de link in de navigatiebalk een kleur geven naar keuze.
U kan een kleur kiezen met de colorpicker. Elke kleur krijgt een code.
U kan deze code steeds aanpassen.
LET OP: de kleurcode dient altijd vooraf te gaan door een #, gevolgd door 6 hexadecimale cijfers. bv. #000000 (= code voor wit).
Kleur van de hover: Wanneer u met de muis over de tekstlink beweegt, krijgt de link een
andere kleur die u hier zelf kan bepalen.
Achtergrond van de link: Kies hier de achtergrondkleur van de tekstlink.
Als u de tekst vet, cursief of een kadertje wenst te plaatsen, moet u gewoon het passend hokje aanvinken.

2.2.4. Navigatieknoppen
Hier kunnen de graﬁsche navigatieknoppen (afbeeldingen) worden opgeladen.
Er zijn twee invulvelden voorzien.
Een invulveld voor de gewone afbeelding en een invulveld voor de “rollover”-status. Met
de “rollover”-status bedoelen we wanneer men met de cursor over de ﬁguur gaat.

3. INHOUD
3.1. Beeldmateriaal
Hier ziet u het volledige overzicht van het beeldmateriaal dat u gebruikt op uw website.
U krijgt aan de hand van het pakket dat u aangekocht hebt webruimte toegewezen.
Vroeger werd langs deze weg al het
beeldmateriaal (foto’s, afbeeldingen,...) opgeladen in de site. In de
nieuwe versie van OCP gebeurt dit
echter hier niet meer. Het opladen van
afbeeldingen gebeurt via de editor van
de pagina’s zelf (zie verder).
Het beeldmateriaal van websites die al
langer bestaan kan hier nog wel verwijderd worden.
U kan hier ook info raadplegen:
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• De modules: een overzicht van de webruimte die de modules innemen.

Per module ziet u het aantal bestanden en de hoeveelheid ruimte (in Megabytes) deze in
beslag nemen.
• Het sitemateriaal: het laatste onderdeel bevat alle andere ﬁguren of foto’s die op uw

website staan. Als u een graﬁsche huisstijl of een ﬂashmovie als intro heeft, dan kan u
de hoeveelheid webruimte hier zien.
• De totalen: het totaal aantal bestanden, de gebruikte webruimte en de hoeveelheid
webruimte die u nog kan gebruiken.

3.2. Pagina’s
Als u op ‘pagina’s’ klikt, dan krijgt u
volgend overzicht in tabellen:
a. Module
b. Identiﬁcatie-titel
c. Type
d. Volgorde
e. Actief
f. Paswoord
a. Module
Klik op home-, gewone-, of contactpage
en om de inhoud van die pagina in te
vullen en/of aan te passen.
Als u werkt met één van de modules (gastenboek, mailinglist, evenementen, ...) dan kan
u hier deze module aanpassen en de helpﬁle raadplegen. (extra bijlage Modules)
• Als u op een titel van een pagina geklikt hebt, komt u op een scherm waarop de titel

van de pagina wordt weergegeven en of de pagina al dan niet actief is.
• Klik op het gewenste taalicoon (vlagje) om de pagina aan te passen.
• U komt dan in de webeditor terecht (zie verder). De iconen die bovenaan de pagina’s
staan, zijn vergelijkbaar met die van Word. Door over de iconen te bewegen met uw
cursor ziet u de functie ervan. Meer uitleg vindt u bij de rubriek “Pagina’s aanpassen”.
b. Identiﬁcatietitel
Hier kan u een identiﬁcatie meegeven met een pagina of module. Deze identiﬁcatie
komt terug op het scherm waar u uw navigatieteksten zal invullen. Het is dus een hulpmiddel voor u (niet te zien in de website), zodat u makkelijker weet welke navigatietekst bij welke pagina of module zal horen.
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c. Type
Uw pagina of module kan een hoofdpagina zijn, d.w.z. dat deze pagina altijd te zien in
de navigatie (hetzij als tekst, hetzij als knop). Uw pagina of module kan ook een subpagina zijn en dan valt deze subpagina onder de eerste hoofdpagina die boven deze
subpagina(‘s) staat. Hoofdpagina’s worden weergegeven door
. Subpagina’s door
.
d. Volgorde van de pagina
Hier kunt u via een eenvoudig systeem de volgorde van de pagina’s wijzigen. U klikt op
het dropdownmenu en kunt dan kiezen welk paginanummer de pagina moet krijgen. De
volgorde verandert dan automatisch. LET OP! Indien u graﬁsche knoppen heeft zal de
lay-out ook veranderen!
e. Actie
Deze kolom geeft aan of uw pagina actief/niet actief staat. Om de pagina bijvoorbeeld
niet-actief te maken, klikt u gewoon op het groene vinkje. Omgekeerd klikt u op het
rode kruis om een pagina terug te activeren.
f. Paswoord
Hier kan u zien welke pagina of module achter een paswoord zit. Dit kan u nog niet zelf
aanpassen maar dient te gebeuren door een programmeur van E2E. Deze optie vereist
een gebruikersmodule.
3.2.1. Pagina’s aanpassen
Om een pagina (of module)
aan te passen, klikt u in
de kolom “Module” op de
naam van de desbetreffende
pagina.
In het nieuwe scherm ziet u volgende zaken:
• Identiﬁcatietitel
• De taalbutton of de -buttons (als u een meertalige OCP® website heeft).
TIP: geef iedere pagina en module een relevante “Identiﬁcatietitel”. Deze Identiﬁcatietitel vindt u terug in het onderdeel navigatie en is een handig hulpmiddel om de pagina
die u wenst aan te passen gemakkelijker terug te vinden.
Om de inhoud van uw pagina aan te passen, klikt u op de taalbutton van de taal die u
wenst aan te passen.
Daarna komt u in het RTF-pallet (ocp-editor) terecht waar u de inhoud van uw pagina
kan aanpassen. Dit pallet heeft hetzelfde uitzicht als een tekstverwerkingsprogramma
zoals Word, zodat u vlug en eenvoudig de nodige aanpassingen kan uitvoeren.
Om uw aanpassingen live te zetten klikt u bovenaan links op het icoon “Updaten” en
uw aanpassingen zijn onmiddellijk zichtbaar op de site. Deze aanpassingen ziet u op uw
website door op de knop F5 te drukken in het browservenster van uw website (om de
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pagina te vernieuwen). Dit mag u niet vergeten als uw website nog in uw scherm openstond. In alle andere gevallen zult u de aanpassingen zien als u de pagina in kwestie
oproept in Internet Explorer.
Bovenaan in de balk ziet u de volgende icoontjes:

STANDAARD KNOPPEN IN DE WERKBALK
Opslaan
Vergeet nooit op deze knop te klikken nadat u wijzigingen hebt doorgevoerd!! Anders
zijn uw aanpassingen niet opgeslagen en moet u alles opnieuw doen. Het is sterk aan
te raden regelmatig hierop te klikken terwijl u aanpassingen aan het maken bent.

Annuleren
Als u hierop klikt keert u terug naar het pagina-overzicht, maar uw wijzigingen zijn dan
niet opgeslagen.

Om een woord, letter- of cijfercombinatie te zoeken
Door hierop te klikken opent er een popup-venster waarin u een woord kan typen
waarop u wil zoeken. Alle tekst vanop heel de pagina wordt dan overlopen en alle
lettercombinaties die overeenkomen met het woord dat u ingetikt hebt worden dan
aangeduid. Het is ook mogelijk om al deze woorden automatisch te laten vervangen
door een ander woord (via tabblad 2).

Printen
Print de inhoud van de editor af, of de ganse webpagina.
U ziet nog eerst een dialoogvenster waar je nog op [OK] of [Print] moet klikken.

Spellingsknop
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De spellingscontrole zal de spelling controleren van de geschreven teksten. Het
werkt ongeveer hetzelfde als in Word®. Eens opgestart, zal er een dialoogvenster
verschijnen en de controle start automatisch aan het begin van het document. Als er
een fout of onbekend woord in staat, zal dit verschijnen in het dialoogvenster, waar
je dan dat woord niet [Ignore] of wel kan vervangen [Change] door het voorgestelde
woord.

Knippen (ctrl X): Knipt het geselecteerde en kopieert dit naar het klembord.
Als je dit gebruikt, zal het geselecteerde object verdwijnen naar uw klembord.
Enkel het laatst gekopieerde stuk blijft behouden op je klembord.

Kopiëren (ctrl C): Kopieert het geslecteerde naar het klembord.
Je moet wel steeds een stuk selecteren (muisknop ingedrukt houden). Dit werkt voor
geselecteerde tekst, beelden, en/of een table. Hiermee kan je stukjes tekst of beelden of tabellen verschillende malen hergebruiken door het daarna vanuit het klembord terug op een andere plaats in je pagina te plakken (CTRL+V).

Plakken van Word
Daarmee kunt u tekst die u vanuit Microsoft Word gekopieerd heeft in OCP plakken
zonder dat er schadelijke codes worden meegekopieerd die de werking van OCP kunnen
verstoren. Het is echter aangeraden om rechtstreeks in het werkblad van OCP teksten
in te voegen om problemen te vermijden.

Plakken van gewone tekst
Hiermee kunt u tekst vanuit een gewoon tekstbestand in OCP plakken.

Plakken (ctrl V): Plakt de inhoud van het klembord naar de editor.
Dit kan je pas nadat je inhoud op het klembord gezet hebt met knippen (CTRL+X) of
met kopiëren (CTRL+C) (tekst, beeld, etc.). Plaats de cursor waar je het wil laten
verschijnen en druk op dit icoontje of via CTRL+V.

Bewerking ongedaan maken/undo (ctrl Z)
Hiermee kan je voorgaande handelingen terug in oorspronkelijke staat brengen.
Deze knop herstelt de laatste verbetering, toevoeging of verandering die je gemaakt
hebt in de editor.

Bewerking herhalen/redo (ctrl Y)
Herhaalt de laatste handeling die je hersteld had met UNDO.

Beeld invoegen: voegt een beeld in vanuit de beeldbank
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Als u op deze knop klikt kan u een beeld invoegen op de plaats waar de cursor staat.
Kijk dus goed of de cursor op de juiste plaats in uw pagina staat. Als u op de [Beeld
invoegen] knop klikt, zal er een dialoogvenster verschijnen, waarin u de juiste map
moet selecteren waar het beeld opgeslagen is. Zoek het juiste bestand en klik op
[Invoegen] om in te voegen of [Sluiten] om het venster te sluiten zonder actie.
Langs hier kan u ook beelden gaan opladen d.m.v. de knop [Uploaden]. Deze zullen
in de huidige map opgeslagen worden. Hier kan u met [Wissen] ook opgeslagen beelden verwijderen. En u kan mappen aanmaken waarin je afbeeldingen kunt opslaan
op een overzichtelijke manier (zie verder).

Tabel invoegen
Een tabel invoegen in de editor is zoals in Microsoft Word® - klik op deze knop en
duid door te slepen met de cursor aan hoeveel rijen en kolommen u in de tabel wil
maken. De tabel zal op de plaats waar de cursor staat ingevoegd worden.

Flash invoegen: voegt een ﬂashanimatie in en stelt de eigenschappen ervan in.
Een ﬂash-object is een unieke tool in de editor. De animatie zal ingevoegd worden
op de plaats waar de cursor staat. Als u klikt op de [Flash invoegen] knop, zal er
een dialoogscherm verschijnen waarin u een ﬂashmovie (een .swf, GEEN .ﬂa-bestand)
kan selecteren. Vul de eigenschappen van de ﬁlm in en klik op [Invoegen] of [Sluiten] om de handeling te annuleren. Langs hier kan je ook ﬂashmovies [opladen] of
[verwijderen] (zie verder).

Invoegen Windows media: Voegt een Windows media-object (AVI, MPEG, WAV,
etc.) in en stelt de eigenschappen ervan in.
Ook dit is een unieke tool in deze editor. Het media-object zal ingevoegd worden op
de plaats waar de cursor staat. Als u klikt op de [Media invoegen] knop, zal er een
dialoogscherm verschijnen waarin u een media-bestand kan selecteren. Vul de eigenschappen in en klik op [Invoegen] of [Close] om de handeling te annuleren. Langs
hier kan u ook mediabestanden [opladen] of [verwijderen] (zie verder).

Link maken: Maakt van de geselecteerde tekst of beeld een hyperlink.
Om een link te maken, moet u eerst het object selecteren waarop de link moet
komen. Als u dan klikt op de link knop zal er een dialoogscherm openen waarin u
kan kiezen welke link u wil leggen: een hyperlink, een anker of een e-mail-link (zie
verder).

Verwijder link knop: verwijdert de hyperlink van de geselecteerde tekst of
beeld.
Selecteer het woord, de zin of het beeld waarop een link staat en klik op deze knop
om de link te verwijderen.

Invoegen speciaal karakter: voegt een speciaal karakter in
Er zal een drop-down menu verschijnen met alle speciale karakters die al ingebouwd
zijn in de editor. Het gevraagde karakter of symbool zal op de plaats van de cursor
ingevoegd worden. Als u een symbool zou willen invoegen dat niet in de lijst staat,
kan u dit eventueel laten bijprogrammeren.

Invoegen nieuwe paragraaf (ctrl M)
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Er is een verschil tussen op deze knop klikken en op [enter] duwen. De knop maakt
een nieuwe alinea aan met verschillende instellingen die later gewijzigd kunnen
worden. Dit is belangrijk voor de opmaak, uitlijning of insprong van verschillende
alinea’s of paragrafen.

Links uitlijnen
Als u op deze knop klikt, zal de paragraaf links uitgelijnd worden.

Centreren
Centreert de inhoud van de paragraaf of de inhoud van een tabelcel.

Rechts uitlijnen
Doet de paragraaf rechts uitlijnen

Uitvullen
De tekst zal verbreed worden tot tegen de kantlijn links en rechts.

Invoegen document
Als u op deze knop klikt kan u een document opladen in uw website. Door eerst een
woord of een afbeelding te selecteren en dan via dit icoontje een document op te
laden is het mogelijk om een link op dit woord of afbeelding te leggen waarlangs dat
document kan worden gedownload. U kan de documenten in verschillende mappen
opslaan (zie verder voor meer info).

Bold of vet (ctrl B): Doet de geselecteerde tekst in het vet verschijnen.
Italic of cursief (ctrl I): Doet de geselecteerde tekst cursief verschijnen.
Underline of onderlijnd (ctrl U): doet de geselecteerde tekst onderlijnen
onderlijnen.
Doorstrepen: doet de geselecteerde tekst doorstrepen
Selecteer lettertype
Dit kan op verschillende manieren:
1. Op een geselecteerde tekst: selecteer te tekst door met de cursor
erover te slepen, en klik daarna op deze knop om een lettertype
te kiezen uit de lijst.
2. Op een nieuwe alinea: klik op [Invoegen nieuwe paragraaf] of
[CTRL+M] en klik dan op deze knop. Kies dan een beschikbaar lettertype. De nieuwe in te typen tekst zal in het gekozen lettertype
verschijnen.

Grootte van het lettertype
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Dit kan op verschillende manieren:
1. Op een geselecteerde tekst: selecteer te tekst door met uw
cursor erover te slepen, en klik daarna op deze knop om een
grootte te kiezen uit de lijst.
2. Op een nieuwe alinea: klik op [Invoegen nieuwe paragraaf]
of [CTRL+M] en klik dan op deze knop. Kies dan een bepaalde
grootte. De nieuwe in te typen tekst zal in de gekozen grootte
verschijnen.

Tekstkleur (voorgrond): om de kleur van je letters te veranderen
Dit kan op 2 verschillende manieren:
1. Op een geselecteerde tekst: Selecteer te tekst door met uw cursor erover te
slepen, en klik daarna op deze knop om een kleur te kiezen uit de lijst.
2. Op een nieuwe alinea: Klik op [Invoegen nieuwe paragraaf] of [CTRL+M] en
klik dan op deze knop. Kies dan een bepaalde kleur. De nieuwe in te typen
tekst zal in de gekozen kleur verschijnen.

Tekst achtergrondkleur: hiermee kan u de achtergrondkleur van stukken tekst
bepalen
Dit kan op 2 verschillende manieren:
1. Op een geselecteerde tekst: Selecteer de tekst door met uw cursor erover te
slepen, en klik daarna op deze knop om een achtergrondkleur te kiezen uit de
lijst.
2. Op een nieuwe alinea: Klik op [Invoegen nieuwe paragraaf] of [CTRL+M] en
klik dan op deze knop. Kies dan een bepaalde kleur. De nieuwe in te typen
tekst zal met de gekozen achtergrondkleur verschijnen.

Invoegen interne Link: Maakt een interne link
naar een andere pagina, een nieuwsbericht of
een document van in de downloadmodule
Om een link te maken, moet u eerst het object selecteren waarop de link moet komen. Als u dan klikt op
de internelink-knop zal er een dialoogscherm openen
waarin u kan kiezen naar welke pagina / nieuwsbericht / document u een link wil leggen.

Paragraafstijl dropdown
Deze knop dient om een opmaakstijl aan een paragraaf toe te wijzen. Klik ergens in de paragraaf waarvan u de opmaak wil wijzigen en kies een stijl uit het
dropdown menu.

Genummerde lijst
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Als u een nieuwe genummerde lijst wil maken, moet u eerst een nieuwe paragraaf
aanmaken met de knop [nieuwe paragraaf invoegen], en dan klikken op de [Genummerde lijst] knop. Druk op [Enter] om naar een volgend nummer in de lijst te gaan,
of druk 2x op [Enter] om de nummering te beëindigen. Als u een regel uit de lijst wil
verwijderen, selecteer deze dan en druk op [Backspace] op uw toetstenbord. De lijn
wordt dan verwijderd en de nummering automatisch aangepast. Sub-bulletlijsten
zijn ook beschikbaar, klik hiervoor op de [Bullet Liist] als u al in een genummerde
lijst staat en er zal een sub-bullet lijst beginnen.

Bullet list: Maakt een lijst met bullets (knopjes) van de geselecteerde tekst.
Als u een nieuwe bullet-lijst wil maken, moet u eerst een nieuwe paragraaf aanmaken met de knop [nieuwe paragraaf invoegen], en dan klikken op [Bullet lijst] knop.
Druk op [Enter] om naar een volgend bullet (opsommingspunt) in de lijst te gaan, of
druk 2x op [Enter] om de lijst te beëindigen. Als u een regel uit de lijst wil verwijderen, selecteer deze dan en druk op [Backspace] op uw toetstenbord. Sub-bulletlijsten zijn ook beschikbaar: zorg ervoor dat uw cursor al binnen een genummerde lijst
staat en klik dan op de [Bullet Liist] knop. Er zal dan een sub-bullet lijst beginnen.

Filter knop
Dit verwijdert alle of gedeeltelijke opmaak uit een document of html-pagina.
Hiermee kan je alle opmaak- en/of html-codes uit Word® verwijderen

Verminder insprong
Vermindert de insprong van de paragraaf naar links. Deze knop werkt enkel als
vooraf een insprong was ingevoegd.

Vergroot insprong
Laat de paragraaf meer inspringen naar rechts. Elke keer je op deze knop klikt, zal
de paragraaf een stapje meer inspringen.

Invoegen horizontale lijn
Voegt een horizontale lijn in op de plaats waar de cursor staat.

Superscript knop: Doet de tekst iets hoger verschijnen
Als je klikt zonder selectie, zullen de volgende karakters iets hoger verschijnen.
Door nogmaals te klikken wordt er terug op de normale lijnhoogte getypt. U kan dit
ook toepassen op een geselecteerde tekst.

Subscript knop: doet de tekst iets lager verschijnen
Als u klikt zonder selectie, zullen de volgende karakters iets lager verschijnen. Door
nogmaals klikken wordt er terug op de normale lijnhoogte getypt. U kan dit ook toepassen op een geselecteerde tekst.

Tabelranden aan- of afzetten
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Standaard staan alle randen van de tabellen met een stippellijn aangegeven in OCP.
Deze stippellijnen zijn niet te zien op de website, ze dienen enkel als hulpmiddel om
in te werken. De functie tabelranden aan- of afzetten dient om alle randen van alle
tabellen die in je pagina staan in één keer onzichtbaar te maken. Deze randen zijn
dan niet weg, maar u ziet ze niet. Zo ziet u hoe het uiteindelijke resultaat er op de
website zelf zou uitzien. Door nogmaals op deze knop te klikken worden de randen
terug zichtbaar gemaakt.

Achtergrondkleur van de editor wijzigen
Dit wijzigt de achtergrondkleur van de editorpagina in het zwart.
Nogmaals klikken om terug normale achtergrondkleur te zien. Dit is nuttig wanneer u
een website heeft met een donkere achtergrond en u al de tekst in het wit erop zet.

Help
Door hierop te klikken opent er een help-venster.

SNELTOETSEN
De meeste van de sneltoetsen die werken voor Microsoft Windows® en Internet Explorer® werken ook in deze editor. Deze zijn soms handiger en sneller te gebruiken dan
muisklikken.
BEWERKEN
ctrl A
ctrl C
ctrl X
ctrl V
ctrl Y

selecteert alle tekst, beelden en tabellen in de editor
kopieert een selectie naar het klembord
knipt een selectie en plaatst het op het klembord
plakt de inhoud van het klembord op de plaats waar de cursor staat
herstellen van de vorige handeling

OPMAAK
ctrl M
ctrl B
ctrl I
ctrl U

invoegen van een nieuwe paragraaf
tekst in het vet
tekst cursief
tekst onderlijnd

ANDERE SNELTOETSEN
ctrl P
dialoogvenster om te printen
ctrl F
zoek een stuk tekst op de pagina
ctrl W
sluit het actieve venster
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HOE KAN IK MIJN RESULTAAT ZIEN?
Om alle wijzigingen effectief zichtbaar op de website te maken, zal je op de [UPDATE] knop
moeten klikken (rechtsonder). Alleen dan worden de aanpassingen effectief toegepast op uw
webpagina’s. Het is aan te raden hier regelmatig op te klikken tijdens het editeren.

AFPRINTEN VAN EEN WEBPAGINA
Als je in de editor werkt, en klikt op de Print knop
zal het printdialoog scherm
openen. Van daaruit kan je de hele webpagina afdrukken (samen met de editor zelf).
Als je enkel de inhoud wil afdrukken, selecteer met Ctrl + A de gehele inhoud en kies in de
printdialoog voor ‘afdrukken van selectie’ vooraleer
je verder afdrukt.
DE SPELLING VAN EEN DOCUMENT CONTROLEREN
Als je in de editor werkt en op
klikt, zal er een
dialoogvenster voor de spellingscontrole openen.
De controle start automatisch aan het begin van
het document. Als er een fout of onbekend woord
staat, zal dit verschijnen in het dialoogvenster, waar
je dan dat woord kan negeren [Ignore] of vervangen [Change] door het voorgestelde woord. Als een
‘fout’ woord niet in het woordenboek staat, kan je
het ofwel toevoegen door op [Add Custom] te klikken, ofwel het woord manueel verbeteren door erop
te klikken en aan te passen.
TEKST INVOEGEN VANUIT MICROSOFT WORD
Teksten kan je met knippen of kopieren en plakken uit Microsoft Word overnemen,
samen met de meeste layout zoals bullets, nummering en tekstkleur.
Als je alle opmaakcodes van die tekst wil verwijderen, klik dan op
= Format ﬁlter
knop en selecteer ‘Formattering Microsoft Word®’ uit het dropdown menu.
INVOEGEN VAN EEN ANKER, EEN HYPERLINK OF EEN E-MAILADRES
Om een link te maken, moet je eerst een selectie maken op het object waarop de link
moet komen. Als je dan klikt op de link-knop zal er een dialoogscherm openen waarin je
kan kiezen wat voor soort link je wil leggen: een hyperlink, een anker of een e-maillink.
Enkel de gegevens van het laatst geselecteerd tablad zullen gebruikt worden als je op
[OK] klikt.
Invoegen van een hyperlink
Selecteer tekst of een object dat naar een website zal doorlinken
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• Klik op
• Er opent dan een dialoogscherm zoals

hiernaast.
• In het URL-veld kan je het webadres
invullen waarnaar je wil verwijzen
• Selecteer desnoods een ander type
• Kies bij Target voor’ _blank’ om de
andere website in een nieuw venster
te laten openen

• De Tooltip is de tekst die zal verschijnen als men met de muis over de link zweeft.
• Klik [OK].
• Klik op [Updaten] (rechtsonder) om de wijziging effectief op webpagina te maken.
Invoegen van een anker en interne link
De ankerfunctie kan nuttig zijn al u een zeer lange webpagina zou willen maken. Met deze
functie kunnen surfers vanop een bepaalde plaats, met één klik terug een naar ander deel
van de pagina gaan (bv. om onderaan de pagina een link te leggen ‘Terug naar boven’).
Dit kan ook nuttig zijn om vanuit een lijstje
van hoofdingen bovenaan de pagina naar
het artikel zelf te gaan dat wat lager op
diezelfde pagina staat.
• Om deze functie te gebruiken moet
u een eindpunt in uw pagina bepalen.
Dit is het punt naar waar een andere
link zal verwijzen. Zet de cursor op de
juiste plaats in uw pagina en klik op de
knop Maak Link
.
• Selecteer het [Anchor] tabblad en vul
een naam in voor het anker (bv. “top”).
• Klik [OK].
• Selecteer nu het object dat zal verwijzen
naar dit ankerpunt. Dit kan een stukje tekst
zijn zoals bv. “terug naar top” (deze tekst
wordt dan aanklikbaar).
• Klik opnieuw op Maak Link en kies nu voor
de [Hyperlink] tab.
• In het URL-veld: typ je “#” (Alt Gr + 3)
gevolgd door de naam van het anker (in ons
voorbeeld moet je dus #top invullen).
• Verander het type in “Other”.
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• Klik [OK].
• Klik op [Updaten] om de wijziging
effectief te maken en uit te testen.
Invoegen van een e-maillink
• Selecteer een object.
• Klik op Maak Link.
• Klik op de [E-mail] tab.
• Vul in het adresveld het e-mailadres in.
• Je kan ook al het onderwerpveld invullen dat in de nieuwe e-mail standaard zal verschijnen.
• KLIK [OK].
• Klik op [Updaten].
VERWIJDEREN VAN EEN HYPERLINK
• Selecteer de tekst of het beeld dat de hyperlink bevat die je wil verwijderen.
• Klik op de Verwijder Link knop
. De speciale opmaak die voorzien is voor een
hyperlink (onderlijnd) zal ook verwijderd worden.
INVOEGEN VAN EEN SPECIAAL KARAKTER (SYMBOOL)
• Ga met je cursor staan waar je
het speciale karakter of symbool
wil invoegen.
• Klik op de Invoegen Speciaal
Character knop.
• Klik op het symbool dat je wil
invoegen.
INVOEGEN VAN EEN BEELD
• Zet de cursor op de plaats waar je
een beeld wil invoegen.
• Klik op
dat het dialoogvenster
hiernaast opent.
• In de linkerkolom staan allerlei
mappen waarin bestanden opgeslagen zitten. Alle afbeeldingen zitten
in de map Custom. Dubbelklik op
deze map om een nieuw beeld op te
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laden of een reeds opgeladen beeld
te selecteren om in te voegen.
• Dubbelklik eventueel nog op een
submap onder de map Custom om
de beelden te kunnen zien die zich
daarin bevinden (in de nieuwe
editor is het mogelijk om mappen
aan te maken waarin u beelden kunt
opslaan, zie verder).
• Duid het beeld aan dat u wil
invoegen door het te selecteren in
de linkerkolom. U ziet een voorbeeld in de rechterkolom.
• Klik [Insert] om effectief in te
voegen of [Close] om de actie te
annuleren.
Via het tabblad [Upload Image] kan
u ook een beeld naar de webserver
opladen.
• Zorg dat u in de juiste map
staat waarin u de afbeelding wil
opladen. Bovenaan het scherm
wordt weergegeven in welke map
u zich momenteel bevindt. In
dit voorbeeld is dit in de map /
images/ocp/Custom.
• Klik op [Afbeelding uploaden] tabblad.
• Klik op [Bladeren] om de huidige plaats te localiseren via uw computer (bv. mijn
afbeeldingen). Hier ziet u ook een overzicht van de bestandsextensies die toegestaan
zijn. Meestal zal het om een gif of een jpg gaan.
• Klik op [Uploaden].
• U komt automatisch op het tabblad [Eigenschappen afbeelding] terecht. Duid hier
in de linkerkolom uw afbeelding aan en klik op [Invoegen].
Op dat tabblad [Afbeelding uploaden] ziet u onderaan de optie Duimspijker aanmaken.
Dit dient om automatisch een Thumbnail (=verkleinde versie) van een afbeelding aan te
maken. Dit gaat als volgt:
• Klik op Ja bij de optie Duimspijker aanmaken. Er verschijnen enkele extra opties.
• Duid de afmetingen van de Thumbnail aan. Dit gaat dus om de afmetingen van de
verkleinde versie van de afbeelding (het is altijd de grote versie die u moet opladen).
Dit wordt uitgedrukt in pixels. 150 is een goede maatstaf. U kunt een verbindingsteken tussen het veld voor de lengte en de breedte aanklikken. Het is aangeraden dit
altijd te doen; op die manier worden de oorspronkelijke verhoudingen tussen lengte en
breedte van de afbeelding behouden.
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• Bij de vraag Originele afbeelding behouden duidt u Ja aan.
Nadat u op uploaden geklikt heeft
ziet u in de lijst met afbeeldingen
twee namen staan. Stel dat uw
afbeelding de naam ‘Afbeeldingx.
jpg’ heeft gekregen. U ziet dan
‘Afbeeldingx.jpg’ EN ‘AfbeeldingxThumbnail.jpg’ staan. Als u de
thumbnail selecteert en op [Invoegen] klikt wordt u nog gevraagd of
u de duimspijker wil koppelen. Klik
op Ja. Het resultaat kunt u bekijken in uw website: als u daar op de (kleine) afbeelding in uw website klikt wordt de
grote (originele) versie ervan in een nieuw venster getoond.
Een nieuwe map aanmaken
Zoals gezegd kunnen afbeeldingen vanaf nu in verschillende mappen worden opgeslagen,
die u zelf aanmaakt. Zo wordt de lijst met afbeeldingen veel overzichtelijker en kunt u
gemakkelijker terugvinden wat u zoekt. Dit gaat als volgt:
• U kunt enkel mappen maken in de map Custom, omdat enkel daarin afbeeldingen
kunnen worden opgeslagen. Dubbelklik dus op de map Custom.
• Klik bovenaan op het icoontje om een nieuwe map aan te maken
.
• U krijgt dan een invulveld waarin
u de naam van uw map kunt invullen. Nadat u dit gedaan hebt, klik dan op het groene vinkje om te bevestigen. U ziet
uw map in de lijst verschijnen. Om een afbeelding in die map op te laden, dubbelklik er
dan eerst op om ze te openen en laad dan een afbeelding op via het tweede tabblad.
Nadat je een beeld hebt ingevoegd in de editor, kan je met de rechtermuisklik de eigenschappen ervan bewerken, zoals borders, kleuren, uitlijning, etc.
INVOEGEN VAN EEN FLASH-ANIMATIE
Dit gebeurt eigenlijk op dezelfde
manier als het invoegen van een
afbeelding:
1. Zet de cursor op de plaats
waar je een animatie wil invoegen.
2. Klik op
waardoor het dialoogvenster van hiernaast opent.
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3. In de linkerkolom ziet u alle reeds opgeladen ﬂashbestanden. Klik op het bestand
dat je wil invoegen en klik op [Invoegen].
Als het bestand nog niet in de lijst staat, moet u het eerst nog vanop uw computer
opladen.
4. Om een Flash bestand op te laden klikt u op het tweede tabblad op [Flash Uploaden].
5. Klik [Bladeren] om de huidige plaats te localiseren via uw computer
Let op! Alleen .swf-bestanden zijn toegelaten!
6. Klik [Uploaden]. Het swf-bestand staat dan in de lijst.
7. Als u op uw swf-bestand in de linkerkolom klikt verschijnen in de rechterkolom een
aantal opties: onder [Geef de klasse-ID aan] kunt u kiezen tussen Ja en Nee. Gebruik
de klasse-ID functie enkel als je er mee vertrouwd bent.
8. Speciﬁeer de hoogte en de breedte van de ﬂash animatie (in pixels).
9. Speciﬁeer de kwaliteit van de Flash animatie (hoe hoger de kwaliteit, hoe langer
het zal duren voor hij zichtbaar is voor de surfer).
10. Speciﬁeer Loop: Ja of Nee. Als u de Loop op Ja instelt, zal de animatie zich telkens blijven herhalen.
11. Specifeer Flash Menu: Ja of Nee. Dit op Ja instellen geeft de kijker de kans om
met de rechtermuisklik de eigenschappen van uw animatie te zien.
12. Onder HTML-uitlijning kan u selecteren op welke plaats (relatief) het beeld zal
verschijnen.
13. Selecteer de Flash-uitlijning. Dit is de uitlijning binnen het Flash-kader zelf.
14. Duid tenslotte eventueel een achtergrondkleur van de Flash aan.
15. Klik [Invoegen] om de Flash ﬁle in te voegen of op [Sluiten] om te annuleren.
INVOEGEN VAN EEN MEDIA-OBJECT (AVI,
MPEG, WAV etc.)
Via deze editor kan je Windows®
media bestanden invoegen, zoals AVI,
MPEG, WAV, etc. Ook dit gebeurt op
dezelfde manier als het invoegen van
een afbeelding.
1. Klik op de Windows Media knop
waardoor het dialoogvenster hiernaast
opent.
2. In de linkerkolom ziet u alle reeds
opgeladen mediabestanden. Klik op
het bestand dat je wil invoegen en klik op [Invoegen]. Als het bestand nog niet in de
lijst staat, moet u het eerst nog vanop uw computer opladen.
3. Om een mediabestand op te laden klikt u op het tweede tabblad op [Media Uploaden].
4. Klik [Bladeren] om het bestand te lokaliseren via uw PC en klik op [Uploaden]. Het
bestand staat dan in de linkerkolom. Als u hierop klikt ziet u rechts (net zoals bij het
invoegen van een Flash-bestand) een aantal opties verschijnen.
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5. Stel de hoogte en breedte in (in pixels).
6. Selecteer een uitlijning van het mediabestand.
7. Selecteer speciﬁeke eigenschappen voor het mediabestand. Als je hiermee niet vertrouwd bent, laat het dan op de standaardwaarden staan.
8. Klik [Invoegen] om het mediabestand in te voegen of [Sluiten] om te annuleren.
EEN OBJECT VERPLAATSEN (beeld, tabel of media-bestand)
Eén manier om een object te verplaatsen, is met [KNIPPEN – CTRL-X] en [PLAKKEN
– CTRL-V] op een andere plaats. Deze methode zal misschien niet altijd het gewenste
resultaat geven.
INVOEGEN VAN EEN TABEL
Invoegen van een eenvoudige tabel:
Invoegen van een eenvoudige tabel in de editor is heel eenvoudig. De procedure is vergelijkbaar met het invoegen van een tabel in Microsoft Word®:
• Plaats de cursor op de plaats waar je de tabel wil invoegen.
• Klik op
dat een venster opent, waar je het aantal rijen en kolommen kan kiezen
dat je nodig hebt. Het is geen enkel probleem om achteraf nog rijen of kolommen te
wissen of toe te voegen. Met de rechtermuisknop kunt u allerlei bewerkingen uitvoeren
en de eigenschappen van een tabel of cel aanpassen (zie volgende bladzijde ‘Eigenschappen van een tabel instellen’).
Invoegen van een aangepaste
tabel:
Dit is iets ingewikkelder. Deze
functie kunt u gebruiken wanneer
u exact weet hoe uw tabel er moet
uitzien.
• Kies voor de wizard-knop onderaan het raster van de tabelknop.
Dit zal een wizard dialoogscherm
openen.
• Hier kan je door te klikken op de
[-] of [+] knopjes bij “columns” of
“Row”, kolommen of rijen toevoegen of verwijderen.
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• Klikken op de [+] knop bij “Kolom Span” zal de geselecteerde cel samenvoegen met de
cel die er rechts naast staat. Klik op de [-] knop om de cellen terug splitsen. Dit kan u
helpen om uw pagina op te maken.
• [-] of [+] knopjes naast “Rij Span” doet hetzelfde maar dan voor rijen.
• Op het tabblad [Tabeleigenschappen] kan je verschillende eigenschappen van uw
tabel instellen: afmetingen, lay-out en de rand (zie verder).
• Op het tabblad [Celeigenschappen] stelt u de afmetingen in, uitlijning, achtergrond,
... (zie verder).
• Het laatste tabblad [Toegang] dient om blindsurfersinformatie op te geven (alt-tags)
• Klik [Insert] om de tabel in te voegen.
Het invoegen van tabellen is heel eenvoudig, oefening baart kunst!
Een tabel invoegen van Microsoft Excel® of vergelijkbaar programma:
Een Microsoft Excel® tabel is eenvoudig – selecteer de table in Excel® en met [COPY
– CTRL-C] kan je met [PASTE – CTRL-V] een kopie plaatsen in de editor. De editor
behoudt grotendeels de opmaak van Microsoft Excel®, met o.a. de randen, de kleur van
cellen,… Het zal echter niet de formules overnemen !
OPMAAK VAN TABELLEN
De editor voorziet handige menu’s om de tabellen aan te passen.
Door rechts te klikken op de rand van een tabel kunt u de eigenschappen hiervan opvragen.
• Klik rechts in een tabel of op
de rand.
• Kies [Tabeleigenschappen
instellen]. Het volgende dialoogscherm zal dan openen.
• Hier kan je de afmetingen van
je tabel instellen, in pixels of in
%. Pixels is een vaste waarde en
% is relatief en hangt af van de
breedte van het scherm van de
gebruiker. Een tabel die op 100%
staat zal heel het scherm vullen,
en één die op 50% staat vult de
helft van het scherm, ongeacht
hoe breed dat scherm is. Als u
voor pixels kiest, neem dan nooit
meer dan 600 px.
• De lay-out kan ook worden
ingesteld: u kan hier een ach-
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tergrondkleur voor uw tabel kiezen, de uitlijning in de pagina, en de celspatiëring en
celopvulling.
- Celspatiëring – stelt de ruimte in tussen de randen van de cellen onderling (buiten
de cellen)
- Celopvulling – stelt de ruimte in tussen de inhoud van een cel en de rand van deze
cel (binnen de cellen)
• Achtergrondﬁguur: hier kan u vanop uw computer een afbeelding opladen die in de
actergrond van uw tabel gezet wordt. Let op:
op de afbeelding wordt telkens herhaald
als de afmetingen van de tabel groter zijn dan de afmetingen van de afbeelding. Zet
daarom de afmetingen gelijk, zo ziet u de afbeelding slechts één keer.
• Rand: hier kunt u bepalen welke randen zichtbaar moeten zijn (binnenranden, buittenranden, ...), de kleur van de randen kunt u hier bepalen en ook de dikte ervan.
Tabelgrootte veranderen
De beste manier om de tabelgrootte te veranderen is via [Tabeleigenschappen], maar als
u op de tabelrand klikt zullen er 8 witte vierkantjes verschijnen. Hiermee kan u door te
slepen de grootte van de tabel aanpassen (als u met uw cursor op zo’n vierkantje gaat
staan verandert je cursor in een pijltje).
Rechts klikken in een cel van een tabel, zal
een uitgebreid menu geven met verschillende
opties (zie screenshot hiernaast). Je kan rijen
of kolommen invoegen, verwijderen, celeigenschappen instellen, de border instellen of de
tabeleigenschappen instellen. Rechts klikken op
de rand van de tabel geeft een kleiner menu.
Invoegen of verwijderen van rijen of kolommen
Als je rechts klikt in een cel waarrond je een
rij of kolom wil toevoegen of verwijderen, zal
er een menu verschijnen waar je de gewenste
actie kan selecteren.
Opgepast: Je kan nooit een enkele cel invoegen
of verwijderen!
Cellen samenvoegen of splitsen
U kan twee cellen samenvoegen tot één cel.
Het gaat om de cel rechts van de cel waarin u
staat of de cel onder de cel waarin u staat die
samengevoegd gaat worden. Via Cellen splitsen
maakt u van de samengevoegde cel terug twee
aparte cellen, afhankelijk van hoe de rest van
de tabel is opgebouwd.
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Instellen van de celeigenschappen
• Als je rechts klikt in een cel, kan je via het snelmenu de celeigenschappen instellen
• Klik op [Celeigenschappen instellen] dat een nieuw dialoogvenster zal openen.
• Daarmee kan je de [Afmetingen] van de cel (in pixels, of in % ten opzichte van de
breedte van de gehele tabel) instellen, de uitlijning van de inhoud in de cel, de achtergrondkleur en eventueel een achtergrondafbeelding.
Rand tonen/verbergen
Rechts klikken op de tabelrand of in een cel geeft je de optie om de randen zichtbaar of
onzichtbaar te maken. Deze optie kan nuttig zijn om de pagina op te maken met blokken, zonder zichtbare randen of tussenlijnen. Als de rand van uw tabel een stippellijn is
is die normaalgezien onzichtbaar op de website. Het is enkel een hulpmiddel om te zien
in welke cel u juist aan het werken bent.
Klikken op
maakt de randen van alle tabellen op de pagina zichtbaar (ongeacht hun
status – zichtbaar of verborgen)
INVOEGEN VAN EEN DOCUMENT VIA DE DOCUMENTMANAGER
Hiermee kunt u (op een woord of een afbeelding) een link leggen naar een document
(Word, Excel, PDF, ...) dat u oplaadt via de documentmanager. Dit gaat als volgt:
• BELANGRIJK: selecteer eerst het
woord of de afbeelding waarop u de
link wil leggen.
• Klik vervolgens op het icoontje o
om
een document in te voegen
.
• Het venster dat u hiernaast ziet
wordt geopend
• Het opladen van een document
gebeurt via het tweede tabblad, op
dezelfde manier als het opladen van
afbeeldingen.
• Eens u het document opgeladen
hebt verschijnt het in de linkerkolom van het tabblad [Documenteigenschappen]. Als u daarop klikt verschijnen er rechts een aantal opties:
- Tooltip: dit is een alt-tag die verschijnt wanneer u met uw cursor op de website op het
woord/de afbeelding staat waarop de link naar het document is gelegd.
- Doel: vul hier d.m.v. het dropdownmenu rechts de optie ‘_Blank’ aan. Dan opent het
document in een nieuw venster en niet in de site zelf.
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3.2.2. Contactpagina
Op de startpagina van deze module krijgt u een overzicht van alle functionaliteiten.
• Identiﬁcatietitel: dit dient als hulpmiddel in het onderdeel “pagina’s”.
• Actief: om het formulier al dan niet actief te zetten. Kan ook via “pagina’s”.
• Opmaken van het contactformulier: u klikt hier op het vlaggetje van de taal waarin u
het formulier wenst aan te maken of te veranderen (zie hieronder).
• Tekst: opmaak van de tekst van uw contactformulier. Kleur en font.
• Foto: hier kan u een ﬁguur opladen om onder uw contactformulier te zetten. Eens de
foto opgeladen, krijgt u de mogelijkheid om de foto van nodige commentaar te voorzien. vb. routeplan.
Opmaken van het contactformulier
In dit deel ziet u:
a. Opmaakscherm
b. Invoervelden
c. Keuzelijsten
d. Checkboxes
e. Tekstvelden
f. Voorbeeld
a. Opmaakscherm (Home)
• Titel van het contactformulier
• Verzendknop: De tekst op de verzendknop van uw contactformulier.
• Reset: hier geeft u de tekst op die op de “opnieuw”-knop van uw contactformulier
komt.
• Formulier versturen naar: hier geeft u de begeleidende tekst op bij de e-mail adressen
die op het contactformulier getoond worden.
• Formulier versturen naar: hier vinkt u de e-mail adressen aan die op het contactformulier mogen komen. Deze e-mail adressen geeft u op in het onderdeel “Sitegegevens” >
“account”.
b. Invoervelden
Dit zijn velden zoals, “naam”, “bedrijf”, “adres”, “e-mail”, “telefoonnummer”,... De
standaard velden in een contact-formulier. Het zijn velden die uit slechts één regel
bestaan.
De reply op een inkomende email van het dynamische contactformulier wordt gestuurd
naar het emailadres van de surfer. De naam van dit veld is meestal ‘Email’. Als er echter
geen emailadres gespeciﬁëerd wordt bij de invoervelden, dan wordt het adres gebruikt
van de website-eigenaar.
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c. Keuzelijsten
Ook gekend als de “drop down boxes”. Hier heeft de bezoeker slechts één keuzemogelijkheid.
Eerst maakt u een categorie aan. Klik op Toevoegen en vul een geschikte naam in. Dit
kan bv. een vraagstelling zijn. Nu moet u nog de keuzemogelijkheden voor die categorie speciﬁëren. Dit zijn bv. mogelijke antwoorden op de vraag van de categorie. Klik
daarom op de naam van de categorie die u zonet heeft aangemaakt. U kunt hier zoveel
keuzes toevoegen als u wil (ook via de knop Toevoegen).
d. Checkboxes
Dit zijn velden die de bezoekers van uw website moeten aanvinken. Her verschil met
een keuzelijst is dat de bezoeker hier verschillende antwoorden kan aanduiden. Zoals
bij de keuzelijsten maakt u eerst een categorie aan. Daarna bepaalt u de keuzemogelijkheden die onder die categorie hangen (op dezelfde manier als bij de keuzelijsten).
e. Tekstvelden
Deze velden zijn bedoeld om meer informatie in kwijt te kunnen. Ze bestaan uit een
aantal rijen en kolommen waarmee u de grootte van het veld kunt bepalen (bv. 30
kolommen en 5 rijen). Hier kan men de bezoeker bv. naar vragen of opmerkingen
vragen.
f. Voorbeeld
Om het u makkelijker te maken, hebben wij een Voorbeeld voorzien, zodat u kunt zien
hoe het contactformulier op uw website zal worden getoond.
3.2.3. Mailinstellingen
Dit vindt u terug onderaan op de pagina contactformulier.
Hier kan u:
• De achtergrondkleur van de verzonden mails instellen.
• Het lettertype.
• De fontgrootte. 2 punten is voldoende.
• Ook kan men hier een achtergrondﬁguur invoegen. Die ﬁguur wordt dan herhaald op
de achtergrond van de verzonden mail.

3.3. Gebruikers
Indien u met meerdere mensen aan de site werkt kan u hier voor elke gebruiker een
eigen login en paswoord ingeven. Ook kan u zelf bepalen tot welke pagina(’s) deze
gebruiker(s) toegang krijgen. Er is een limiet van 4 extra gebruikers.

4. MODULES

Extra bijlage. Contacteer ons indien u meer info wenst.
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