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1 Inleiding
Content Line is een product van Ni-Frith Media Systems waarmee de inhoud van Uw website wordt
beheerd. In deze gebruikershandleiding staat beschreven hoe U het meeste uit ons product kunt
halen. Met Content Line beheert U de inhoud van de website, vormgeving, bestanden en navigatie.
Deze handleiding begint met een uitleg van de werking van het systeem, daarna volgt uitleg over
het gebruik van het systeem. Tot slot zijn wat praktische tips opgenomen.
Wij wensen U veel succes bij het onderhouden van Uw website!

1.1

Let op:

Het kan voorkomen dat de plaatjes die zijn opgenomen in dit document niet exact overeenkomen
met de schermen die U tijdens het gebruik van Content Line ziet. Dit kunnen wij helaas niet
voorkomen in verband met eventuele ontwikkelingen die wij aan het product uitvoeren. De werking
van het systeem zal echter niet veranderen, waardoor dit document inhoudelijk wel correct is.

Ni-Frith Media Systems, www.nims.nl, Prinses Irenelaan 295, 3708 EK Zeist, tel: 030-69 123 72, fax: 030-69 123 72
Rabobank: 10.32.59.082, K.v.k. nummer: 30.160.150 te Utrecht, Btw nummer: NL1951.15.065.B01

4 / 59

Zeist, 1 september 2005

Gebruikershandleiding Contentline

2 De werking
Iedere website heeft een aantal vaste elementen die altijd terugkomen op de website.

Het bovenstaande plaatje illustreert dit. De navigatie (geel) zorgt ervoor dat de bezoeker de
verschillende pagina’s van de website kan bezoeken. De inhoud (groen) is de tekst die de bezoeker
te zien krijgt bij het bezoeken van een pagina. De terugkerende tekst (blauw) zijn vaak de adres
gegevens of algemeen onderschrift. Deze tekst is terugkerend omdat dit op iedere pagina gelijk is.

2.1

Templates

Het hart van Content Line is de template (ook wel sjabloon genoemd). De template bepaalt voor
iedere pagina hoe deze eruit komt te zien en welke elementen worden getoond. De template van het
bovenstaande voorbeeld ziet er als volgt uit:

Er kunnen meerdere templates worden gebruikt zodat bijvoorbeeld de beginpagina van de website
er anders kan uitzien. Met Content Line kan per pagina worden ingesteld welke template er gebruikt
wordt.
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2.2

Schematisch

Hoe het systeem van een template de uiteindelijke pagina maakt, staat in onderstaand schema:

1. De bezoeker doet een verzoek om de
homepage op te vragen.
2. In de pagina is aangeven welke
template er voor deze pagina geldt
(rood). Deze template word ingeladen.
3. Op de template is inhoud (groen)
opgenomen. Deze inhoud wordt vanuit
de pagina (groen) ingelezen.
4. In de template is ook gedefinieerd dat
er navigatie (geel) aanwezig is. Er
wordt in de pagina gekeken welk menu
(geel) er getoond moet worden.
5. Ook is er gedefinieerd dat er
terugkerende tekst (blauw) is
opgenomen. Er wordt in de pagina
gekeken welke include (blauw) er
getoond moet worden.
6. Als alles is ingeladen maakt Content
Line er een pagina van, en stuurt deze
naar de bezoeker.
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3 De structuur van Content Line
In dit hoofdstuk is de structuur van Content Line uitgelegd.

3.1

Inloggen

Content Line is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Voer in onderstaand scherm
uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens zijn vermeld in het welkomstdocument dat U
van ons hebt gekregen.

3.2

Uitloggen

Als U bent ingelogd kunt U zichzelf weer afmelden
pagina in het hoofdmenu te zien is.

3.3

door op: te klikken, dat op elke

Hoofdnavigatie

Op elk scherm is de hoofdnavigatie te zien. Via dit menu kan elke mogelijke actie worden gestart:

Door op het plaatje te klikken kunnen de verschillende elementen worden beheerd:
• Pagina’s: De pagina’s en hun inhoud worden hiermee beheerd. (Zie: 4 Pagina’s Beheren)
• Includes: Terugkerende teksten kunnen door middel van Includes worden gemaakt. (Zie:7
Includes Beheren)
• Menu’s: Navigatie onderdelen worden hiermee beheerd. (Zie: 8 Menu’s Beheren)
• Bestanden: Plaatjes, documenten, muziek etc. kunnen via deze optie worden toegevoegd.
(Zie: 9 Bestanden Beheren)
• (Optioneel) Gebruikers: Wanneer de beveiligingsmodule is geïnstalleerd kunnen de
gebruikers van het systeem worden beheerd. (Zie: 10 Gebruikers Beheren)
• (Optioneel) Formulieren: Wanneer de formulieren module is geïnstalleerd kunnen er ook
formulieren worden toegevoegd. (Zie: 6
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Formulieren Beheren)
In de hierop volgende hoofdstukken zijn deze afzonderlijke onderdelen verder uitgelegd.
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3.4

Indeling subnavigatie

Na het aanklikken van een element uit de hoofdnavigatie is dit element te beheren. Het beheren van
een element gaat vrijwel altijd volgens dezelfde methodiek:

Op de hoofdnavigatiebalk (blauw) staat vermeld welk element op dit moment wordt beheerd. De
acties (geel) die uitgevoerd kunnen worden staan onder de hoofdnavigatiebalk. Onder de acties
staan de daadwerkelijke elementen (rood) die beheerd kunnen worden.
Ieder element werkt met verschillende Iconen. Speciaal hiervoor is op iedere pagina een legenda
(groen) opgenomen waarop te zien is, wat het betreffende icoon betekent.
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4 Pagina’s Beheren
Iedere website bestaat uit verschillende pagina’s die de informatie tonen aan de bezoeker. Via het
hoofdmenu Pagina’s komt U in het beheergedeelte om de pagina’s op uw website te beheren. Het
volgende overzicht verschijnt:
Deze knop voegt een nieuwe pagina toe in de map
waar U bent.
Deze knop voegt een map toe op de plaats waar U
bent.
Deze tekst geeft aan in welke Map U zich
bevindt.
Door hierop te klikken, bekijkt U de inhoud
van een map.
Door hierop te klikken, gaat U één map terug.
Door op dit icoon te klikken, verwijderd U een
map en de daar onder gelegen submappen en bestanden.
Door op dit icoon te klikken, bekijkt U
de pagina zoals deze op de website aanwezig is.
Door op dit icoon te klikken, kunt U de
pagina bewerken.
Door op dit icoon te klikken, kunt U de
pagina van het systeem verwijderen.

4.1

Map toevoegen

Wanneer een website veel inhoud heeft, is het aan te raden om mappen te gebruiken. Met behulp
van mappen kunt U pagina’s van gelijke strekking bij elkaar bewaren. Hiermee houdt U overzicht en
kunt U snel een bepaalde pagina terug vinden.
Het aanmaken van een map gebeurd

met: . U krijgt dan het volgende scherm:

Tussen haakjes staat aangegeven in welke map U zich op dit moment bevindt. Het is dus mogelijk
om mappen in mappen te plaatsen.
Voer de gewenste naam in en druk op de groene OK knop, om de map aan te maken.
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4.2

Pagina Toevoegen

Het aanmaken van een pagina gebeurt

met: . U krijgt dan het volgende scherm:

Voer de gewenste naam van de pagina in en kies de template die moet worden gebruikt om deze
pagina te tonen. Als alles naar wens is ingevuld klik dan op volgende. Het volgende scherm is gelijk
aan het scherm om de pagina te bewerken en wordt in de hierop volgende paragraaf uitgelegd.

4.3

Pagina Bewerken

Het bewerken van een pagina gebeurt met:
krijgt dan het volgende scherm:

, of tijdens het aanmaken van een nieuwe pagina. U

Afhankelijk van de gekozen template voor die pagina worden alle mogelijke template-elementen hier
getoond. Deze kunt U hier aanpassen.

4.3.1 Template keuze
Als eerste keuzeveld wordt de template gekozen. De template bepaalt hoe de pagina eruit komt te
zien. Let op: als er een andere template wordt gekozen kan het zijn dat bepaalde pagina elementen
niet meer worden gebruikt, en dus ook niet meer worden getoond op de website. Deze elementen
verdwijnen echter niet uit de pagina waarmee de originele template weer gekozen kan worden. Het
beheersgedeelte voor templates is toegankelijk via het hoofdmenu. (Zie: 11 Templates Beheren)

4.3.2 Menu keuze
Er zijn een aantal elementen die beginnen met de naam “menu”. Hier kunt U aangeven welk menu
aan de bezoeker getoond moet worden. Het menu wordt gebruikt door de bezoeker om door de
website te navigeren. Het beheersgedeelte voor menu’s is toegankelijk via het hoofdmenu. (Zie: 8
Menu’s Beheren)
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4.3.3 Include gebruiken
Bij alle overige elementen is er de mogelijkheid om een include te kiezen, of zelf een tekst in te
voegen. Een include is een stukje tekst dat op veel pagina’s moet worden weergegeven
(bijvoorbeeld een copyright melding), maar waarvan U de inhoud maar één keer wilt onderhouden.
Als U een include op de pagina wilt gebruiken dient U het vinkje “gebruik include” aan te klikken, en
de gewenste include te kiezen.

Het beheersgedeelte voor includes is toegankelijk via het hoofdmenu. (Zie: 7 Includes Beheren)

4.3.4 Tekst wijzigen
Bij alle overige elementen is er de mogelijkheid om de tekst te wijzigen, of een include te kiezen.
Als U de tekst op een pagina wilt veranderen mag het vinkje “gebruik include” niet aanstaan. Klik
hierna op de knop “Wijzig tekst”.

Het aanklikken van de knop “Wijzig tekst” laat de “Content Editor” verschijnen. Deze editor wordt
ook gebruikt om Includes en Menu’s van inhoud te voorzien. De werking van de editor staat
uitgelegd in: 5 De Content Editor.

4.3.5 Opslaan
Als de inhoud van de pagina naar tevredenheid is ingevoerd
drukt U op: . U keert
dan terug naar het pagina overzicht waar de betreffende pagina te vinden is.

4.4

Pagina bekijken

Als U wilt weten hoe de pagina er op de website uit ziet, klik dan op het icoon voor de pagina:
. Er opent zich een nieuw browservenster waarin de pagina wordt getoond.
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4.5

Pagina verwijderen

Sommige pagina’s zijn niet
verwijderd worden door op het

meer nodig op de website en deze kunnen
icoontje achter de pagina te klikken: .

Het volgende scherm verschijnt:

Als U de pagina daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK knop. Indien U de pagina
toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.

4.6

Map verwijderen

Sommige mappen en de daarin opgeslagen bestanden, mappen en pagina’s zijn niet meer nodig op
de website. Deze kunnen worden verwijderd door op het icoontje achter de map te klikken:

Het volgende scherm verschijnt:

Als U de map, bestanden en submappen daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK
knop. Indien U de map toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.
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5 De Content Editor
Het invoeren van pagina’s (zie: 4 Pagina’s Beheren), formulieren (zie: 6

Ni-Frith Media Systems, www.nims.nl, Prinses Irenelaan 295, 3708 EK Zeist, tel: 030-69 123 72, fax: 030-69 123 72
Rabobank: 10.32.59.082, K.v.k. nummer: 30.160.150 te Utrecht, Btw nummer: NL1951.15.065.B01

14 / 59

Zeist, 1 september 2005

Gebruikershandleiding Contentline

Formulieren Beheren) menu’s (zie: 8 Menu’s Beheren) en includes (zie:7 Includes Beheren)
werkt via de Content Editor. De Content Editor wordt geopend door op de knop: te klikken.
Wanneer er al een tekst was ingevoerd, verschijnt deze als inhoud van de Content Editor. Als er nog
geen tekst aanwezig was, is de Content Editor leeg. Let op: Het kan zijn dat de nieuwe content
editor in gebruik is. In dit geval zal er geen knop “Wijzig tekst” zichtbaar zijn. Van deze nieuwe
editor is helaas nog geen beschrijving.

5.1

Content Editor Aansturing

De Content Editor wordt aangestuurd via de knoppen die bovenin zijn opgenomen. Met deze
knoppen kunnen de gewenste zaken worden ingesteld:
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5.2

Tekst opmaken

In de Content Editor kan de ingevoerde tekst worden opgemaakt door de tekst te selecteren en op
de volgende knoppen te drukken:
Hiermee kan worden ingesteld of de geselecteerde tekst een
koptekst of een adres.

Hiermee kan het lettertype van de geselecteerde tekst worden
ingesteld.

Hiermee kan de lettergrote van de geselecteerde tekst worden
ingesteld.

Hiermee kan de geselecteerde tekst vet worden gemaakt.
Hiermee kan de geselecteerde tekst cursief worden gemaakt.
Hiermee kan de geselecteerde tekst worden onderstreept.

5.3

Tekst uitlijnen en inspringen

In de Content Editor kan worden ingesprongen of de uitlijning worden ingesteld. Selecteer de tekst
en gebruik de volgende knoppen:
Hiermee kan de geselecteerde tekst links worden uitgelijnd.
Hiermee kan de geselecteerde tekst worden gecentreerd.
Hiermee kan de geselecteerde tekst rechts worden uitgelijnd.
Hiermee kan de geselecteerde tekst worden ingesprongen.
Hiermee kan de geselecteerde tekst worden uitgesprongen.
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5.4

Tekst van kleur voorzien

In de Content Editor kan tekst van kleur worden voorzien. Selecteer hiervoor de tekst waarvan de
kleur moet worden ingesteld en klik op
om de tekstkleur te wijzigen, of klik op
achtergrondkleur van de geselecteerde tekst te wijzigen.

om de

Na het drukken op één van beide knoppen verschijnt de volgende dialoog:

Klik op de gewenste kleur, of voer de HTML-kleurcode in. Klik dan op OK om de kleur in te stellen.

5.5

Lijsten invoegen

In de Content Editor kunnen twee soorten lijsten worden aangemaakt. Een genummerde lijst, of een
gewone lijst. Als U een genummerde lijst wilt beginnen klik dan op:
beginnen klik op:

als U een gewone lijst wilt

.

In de Content Editor verschijnt bij een genummerde lijst:
of:
bij een
gewone lijst. U kunt nu het eerste element uit de lijst intypen. Als deze is ingevuld druk dan op
<enter> om het 2e element van de lijst in te voeren:

of
Als U geen verdere elementen in de lijst wilt hebben, drukt U nogmaals op <enter> zodat de lijst
wordt
afgesloten: of:
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5.6

Een hyperlink toevoegen

Een hyperlink is een verwijzing naar een pagina waarop de bezoeker kan klikken om naar deze
pagina te gaan. In de Content Editor kunnen er verschillende hyperlinks worden aangemaakt:
• Een link naar een andere website.
• Een link naar een pagina van de eigen website.
• Een link waarmee een e-mail gestuurd kan worden.
Hieronder wordt uitgelegd hoe deze verschillende types aangemaakt kunnen worden.

5.6.1 Een link naar een andere website
Bij het aanmaken van een link naar een andere website dient U eerst de tekst van deze Link in de
Content Editor in te voeren. Selecteer de tekst die als link moet dienen:

Wanneer de tekst is geselecteerd klikt U op:

. Het volgende scherm verschijnt dan:

Als “type” kiest U http. Als URL typt U http://<de link waarnaar verwezen moet worden>. En als U
wilt dat de aangeklikte link in een nieuw venster verschijnt, dient U het vinkje voor “Open in new
window” aan te vinken.
Wanneer U wilt dat de aangeklikte link in een nieuw venster verschijnt, dient U het vinkje voor
“Open in new window” aan te klikken.
Als alles naar wens is ingevuld, klikt U op OK. De link naar een andere website is nu aangemaakt:
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5.6.2 Een link naar een pagina van de eigen website
Bij het aanmaken van een link naar een pagina van de eigen website dient U eerst de tekst van deze
Link in de Content Editor in te voeren en de tekst die als link moet dienen te selecteren:

Wanneer de tekst is geselecteerd klikt U op:

. Het volgende scherm verschijnt dan:

Omdat er een link naar een pagina van de website zelf moet worden aangemaakt, klikt U op:
om de gewenste pagina te kiezen. Het volgende scherm verschijnt:

Navigeer naar de pagina van de website waarnaar deze link moet verwijzen. Als U de pagina hebt
aangeklikt, klikt U op OK:

De juist gegevens zijn automatisch ingevuld. Als U wilt dat de aangeklikte link in een nieuw venster
verschijnt, dient U het vinkje voor “Open in new window” aan te vinken.
Wanneer U wilt dat de aangeklikte link in een nieuw venster verschijnt, dient U het vinkje voor
“Open in new window” aan te klikken.
Klik op OK. De link naar een pagina op uw eigen website is nu aangemaakt:
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5.6.3 Een link waarmee een e-mail gestuurd kan worden
Bij het aanmaken van een link waarmee een e-mail gestuurd kan worden U eerst de tekst van deze
Link in de Content Editor in te voeren en de tekst die als link moet dienen te selecteren:

Wanneer de tekst is geselecteerd klikt U op:

. Het volgende scherm verschijnt dan:

Als type kiest U email. Als URL typt U mailto:<het emailadres waarnaar het gestuurd moet
worden>.
Als alles naar wens is ingevuld, klikt U op OK. De link waarmee een e-mail gestuurd kan worden is
nu aangemaakt:

5.6.4 Een bestaande link bewerken
De links die zijn aangemaakt in de Content Editor kunnen ook weer worden bewerkt. Klik op de link
tekst zodat de cursor binnen de link staat die U wilt wijzigen:

Klik dan op:

waarmee de link kan worden bewerkt:

Als de gewenste wijzigingen zijn doorgevoerd, klik dan op OK.
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5.7

Een afbeelding toevoegen

In de Content Editor kan ook een afbeelding worden toegevoegd. Er kunnen 2 soorten afbeeldingen
worden toegevoegd:
• Een afbeelding afkomstig van een andere website.
• Een afbeelding die op de eigen website staat.

5.7.1 Een afbeelding afkomstig van een andere website
Wanneer U een afbeelding wilt toevoegen die afkomstig is van een andere website dient U op:
te klikken.

Als “picture” typt U http://<de locatie waar het plaatje gevonden kan worden>. LET OP: bij een
plaatje dat afkomstig is van een andere website dient U http:// voor het plaatje te zetten.
Als “Alt text” typt U een omschrijving die getoond moet worden wanneer het plaatje niet gevonden
kan worden.
Bij “Border” kunt U de dikte van een rand opgeven, die om het plaatje getekend moet worden.
Bij “Alignment” kunt U de uitlijning van het plaatje kiezen. De mogelijke opties zijn in “5.7.3
Uitlijning van het plaatje instellen“ uitgelegd.
Bij “Hspace” en “Vspace” kunt U witruimte om het plaatje reserveren. Hspace is horizontale
witruimte, en Vspace is verticale witruimte.
Met “Width” wordt de breedte van het plaatje ingesteld (U kunt deze leeg laten om automatisch de
juiste breedte in te stellen.)
Met “Height” wordt de hoogte van het plaatje ingesteld (U kunt deze leeg laten om automatisch de
juiste hoogte in te stellen.)
Als alles goed is ingevuld, klik dan op OK. Het plaatje is dan toegevoegd:
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5.7.2 Een afbeelding die op de eigen website staat
Wanneer U een afbeelding wilt toevoegen die op uw eigen website staat dient U op:

te klikken.

N.B. als U de afbeelding nog niet op de website hebt staan maar bijvoorbeeld op uw eigen computer
dient U deze eerst naar de website te “uploaden”. Hoe dit in zijn werk gaat is beschreven in
hoofdstuk: 9. Bestanden Beheren.

Klik op de

knop om een plaatje te kiezen vanaf de eigen website.

Navigeer naar het juiste plaatje en klik dit aan, om aan de rechterkant een voorbeeld van het
plaatje te zien.
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Als het juiste plaatje is gevonden klik dan op OK.:

Als “Alt text” typt U een omschrijving die getoond moet worden wanneer het plaatje niet gevonden
kan worden.
Als Border” kunt U de dikte van een rand opgeven, die om het plaatje getekend moet worden.
Bij “Alignment” kunt U de uitlijning van het plaatje kiezen. De mogelijke opties zijn in “5.7.3
Uitlijning van het plaatje instellen” uitgelegd.
Bij “Hspace” en “Vspace” kunt U witruimte om het plaatje reserveren. Hspace is horizontale
witruimte, en Vspace is verticale witruimte.
Met “Width” wordt de breedte van het plaatje ingesteld (U kunt deze leeg laten om automatisch de
juiste breedte in te stellen.)
Met “Height” wordt de hoogte van het plaatje ingesteld (U kunt deze leeg laten om automatisch de
juiste hoogte in te stellen.)
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Als alles goed is ingevuld, klik dan op OK. Het plaatje is dan toegevoegd:

5.7.3 Uitlijning van het plaatje instellen
Bij alignment kunt U de uitlijning van het plaatje kiezen. De volgende waardes zijn er mogelijk:
Hiermee wordt de
eerste regel aan de
Of
onderkant van het
plaatje geplaatst en
de rest van de tekst
Of
eronder.
Hiermee wordt het
plaatje links uitgelijnd
en de tekst eromheen
geplaatst.
Hiermee wordt het
plaatje rechts
uitgelijnd en de tekst
eromheen geplaatst

Of

Hiermee wordt de
eerste regel naast het
plaatje geplaatst en
de rest van de tekst
eronder.
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Hiermee wordt de
eerste regel in het
midden naast het
plaatje geplaatst met
de rest van de tekst
eronder.
Hiermee wordt de
eerste regel aan de
onderkant van het
plaatje geplaatst
zonder dat er
gedeeltes van letters
onder het plaatje
uitkomen. De rest van
de tekst is eronder
geplaatst.

Of

5.8

Klikbare afbeelding (banner) toevoegen

Het plaatsen van een Banner op de website is een mogelijkheid van de Content Editor. Eerst moet
de afbeelding worden gekozen en in de tekst worden geplaatst (zie: 5.7 Een afbeelding
toevoegen). Klik daarna op de afbeelding zodat er witte vierkantjes omheen komen te staan.

Klik nu op de

knop:

Voer in URL het adres van de website waarnaar de banner toe moet springen. Aangezien een banner
meestal naar een externe website verwijst, is het aan te raden om het vinkje voor “Open in new
window” aan te zetten.
Klik op OK en de banner is geplaatst.
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5.9

Tabellen

In de Content Editor kan een tabel worden ingevoegd door te klikken op
verschijnt:

. Het volgende scherm

Bij “Rows” wordt ingevoerd uit hoeveel rijen de tabel moet bestaan.
Bij “Columns” wordt ingevoerd uit hoeveel kolommen de tabel bestaat.
Bij “Table Attributes” kunnen de volgende elementen gescheiden door een spatie worden ingevoerd:
border=<x>
Hiermee wordt de dikte van de rand om de
tabel en cellen aangegeven. Als U geen
rand wilt, dient U voor <x> 0 in te voeren.
cellPadding=<x>
Hiermee wordt het aantal pixels opgeven
dat moet worden gebruikt als witruimte
binnen de cel.
cellSpacing=<x>
Hiermee wordt het aantal pixels opgegeven
dat moet worden gebruikt als tussenruimte
binnen de cel.
width=<x>%
Hiermee wordt de breedte van de tabel in
procenten van de pagina opgegeven.
bgcolor=<xxxxxx>
Hiermee wordt de achtergrondkleur van de
tabel ingesteld. Dit is de HTML kleur in de
vorm van RR GG BB in hexadecimale
waardes.
Bij “Cell Attriributes” kunnen de volgende elementen gescheiden door een spatie worden ingevoerd:
width=<x>%

bgcolor=<xxxxxx>

Hiermee wordt de breedte van alle cellen in
procenten van de tabel opgegeven. Als dit
is ingevoerd zal de tabel niet automatisch
van grootte wijzigen als er tekst wordt
ingevoerd.
Hiermee wordt de achtergrondkleur van
alle cellen ingesteld. Dit is de HTML kleur in
de vorm van RR GG BB in hexadecimale
waardes.

Bij “Caption” wordt een titel van de tabel ingevoerd. Deze titel wordt aan de bovenkant in het
midden van de tabel geplaatst.
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Als alles naar wens is ingevuld klik op
Het volgende verschijnt dan:

om de tabel toe te voegen:

Als de tabel via de Content Editor moet worden aangepast dan kan dit op de volgende manier: Ga
met de cursor op de plek in de tabel staan die moet worden aangepast. Gebruik dan de volgende
knoppen:
Voegt een nieuwe rij in de tabel in. De
nieuwe rij wordt boven de cursor
ingevoegd.
Hiermee wordt de rij waarin de cursor staat
verwijderd.
Hiermee wordt een nieuwe kolom aan de
tabel toegevoegd. De nieuwe kolom wordt
voor de kolom van de cursor ingevoegd.
Hiermee wordt de kolom waarin de cursor
staat verwijderd.
Hiermee wordt een nieuwe cel aan de tabel
toegevoegd. Deze cel wordt voor de cel
waarin de cursor staat ingevoegd.
Hiermee wordt de cel waarin de cursor
staat verwijderd.
Hiermee kunnen meerdere cellen worden
samengevoegd tot 1 cel. Selecteer hiervoor
alle tekst van alle cellen die samengevoegd
moeten worden en druk dan op deze knop.
Hiermee wordt de cel waarin de cursor
staat opgesplitst in 2 cellen.
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5.10

De HTML bekijken en aanpassen

In de Content Editor kan ook de HTML bron van de pagina worden bekeken en aangepast. Klik
hiervoor op de knop:

. De HTML van het blok verschijnt:

Dit kan gewoon worden aangepast en de wijzigingen hierin zullen direct na het drukken op de OK
knop verschijnen.
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6 Formulieren Beheren
Via het hoofdmenu Pagina’s komt U in het beheergedeelte waarin U ook de formulieren op uw
website kunt beheren. Let op: de formulierenmodule is een extra module die los kan worden
besteld. Als U deze module niet heeft afgenomen is dit hoofdstuk niet relevant.
Een formulier geeft de bezoeker de mogelijkheid om informatie via e-mail naar U te versturen. Een
voorbeeld van een formulier op de website ziet er als volgt uit:

De formulieren module stuurt de ingevulde gegevens naar een door U opgegeven e-mail adres en
laat daarna uw boodschap aan de bezoeker zien. U kunt zelf dynamisch kiezen welke formulier
elementen er op de website getoond kunnen worden. De volgende formulierelementen zijn
beschikbaar:
• Editbox. De editbox geeft de gebruiker de mogelijkheid om een éénregelige boodschap in te
voeren.
• Textveld: Het textveld geeft de gebruiker de mogelijkheid om een meerregelige boodschap
in te voeren.
• Listbox: De listbox geeft de gebruiker de mogelijkheid om een waarde te kiezen uit een lijst
van opties.
• Radiobutton: De radiobutton geeft de gebruiker de mogelijkheid om één waarde te kiezen
uit een verzameling van opties.
• Checkbox: De checkbox geeft de gebruiker de mogelijkheid om meerdere waardes te kiezen
uit een verzameling van opties.
In het pagina menu zijn er een aantal extra iconen opgenomen waarmee formulieren kunnen
worden aangemaakt, bekeken en bewerkt:
Met deze knop kan een nieuw
formulier worden toegevoegd.
door op deze knop te
klikken bekijkt U het formulier zoals deze
op de website te zien is.
door op deze knop te
klikken kan het bestaande formulier
worden bewerkt.
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6.1

Formulier Toevoegen

Het aanmaken van een formulier gebeurt met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Voer de gewenste naam van het formulier in en kies de template die moet worden gebruikt om dit
formulier te tonen. Als alles naar wens is ingevuld klik dan op volgende. Het volgende scherm is
gelijk aan het scherm om het formulier te bewerken en wordt in de hierop volgende paragraaf
uitgelegd.

6.2

Formulier Bewerken

Het bewerken van een formulier gebeurt met:
, of tijdens het aanmaken van een nieuw formulier.
U krijgt dan het volgende scherm dat is opgedeeld in 3 gedeeltes:

Het gele gedeelte is identiek aan hetgeen waarmee pagina’s worden
bewerkt. De uitleg van dit gedeelte is opgenomen in: 4.3 Pagina
Bewerken.
Het blauwe gedeelte staat in de hierop volgende paragrafen uitgelegd. Dit is
het belangrijkste gedeelte van de formulierenmodule.
Het groene gedeelte laat een voorbeeld zien van de formulier elementen.
Ook kunnen hiermee de bestaande formulierelementen worden bewerkt of
verwijderd.
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6.2.1 Formulier element kiezen
Het formulier moet er net zo uit zien als de andere pagina’s op de website. Hiervoor wordt de door U
gekozen template gebruikt. Content Line weet echter niet op welke plek van de template het
formulier getoond moet worden. Via het bewerk scherm kan dit worden ingesteld met de dropdown:

Als het formulier door de bezoeker is verstuurd, wordt de tekst die U bij het originele
formulierelement hebt ingevoerd op de website getoond:

6.2.2 Email adres instellen
Via het bewerkscherm kan het e-mail adres worden ingesteld, waarnaar het resultaat van het
ingevulde formulier moet worden opgestuurd:

Als U wilt dat het resultaat van het formulier naar meerdere e-mail adressen wordt gestuurd, kunt U
de e-mail adressen scheiden door middel van een komma:

Het formulier zal dan naar alle ingegeven adressen (via e-mail) worden verstuurd:
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6.3

Een editbox toevoegen

Via het bewerkscherm kan er een
editbox uit de dropdown, en klik op opslaan:

worden toegevoegd. Kies hiervoor de

Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm kunt U de eigenschappen van de Editbox opgeven. Alleen de Naam is verplicht om in
te voeren.
Bij “Naam” vult U de naam van de editbox in. Deze naam wordt gebruikt voor de te versturen email.
Bij “Lengte” vult U het aantal karakters in waarmee de grootte van de editbox wordt ingesteld.
Bij “Label” voert U de tekst in die moet worden getoond aan de bezoeker van de website.
Bij “Waarde” vult U een waarde waarmee de editbox al gevuld is wanneer de bezoeker het formulier
bekijkt op de website.
Als alles goed is ingevuld klikt U op:
Op de website wordt dan

getoond.
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6.4

Een tekstveld toevoegen

Via het bewerkscherm kan er een

worden toegevoegd.

Kies hiervoor het tekstveld uit de dropdown, en klik op opslaan:

Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm kunt U de eigenschappen van het tekstveld opgeven. Alleen de Naam is verplicht om
in te voeren.
Bij “Naam” vult U de naam van het tekstveld in. Deze naam wordt gebruikt voor de te versturen email.
Bij “Label” voert U de tekst in die moet worden getoond aan de bezoeker van de website.
Bij “Rijen” vult U het aantal karakters in waarmee de hoogte van de editbox wordt ingesteld.
Bij “Kolommen” vult U het aantal karakters in waarmee de breedte van de editbox wordt ingesteld.
Bij “Waarde” vult U een waarde waarmee het tekstveld al gevuld is wanneer de bezoeker het
formulier bekijkt op de website.
Als alles goed is ingevuld klikt U op:

getoond.

Op de website wordt dan
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6.5

Een listbox toevoegen

Via het bewerkscherm kan er een

worden toegevoegd.

Kies hiervoor de listbox uit de dropdown, en klik op opslaan:

Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm kunt U de eigenschappen van de listbox opgeven. Alleen de Naam is verplicht om in te
voeren.
Bij “Naam” vult U de naam van de listbox in. Deze naam wordt gebruikt voor de te versturen e-mail.
Bij “Label” voert U de tekst in die moet worden getoond aan de bezoeker van de website.
Bij “Standaard Waarde” kunt U de naam opgeven van de optie die als eerste geselecteerd moet zijn
bij het bezoeken van de website.
Bij “Optie” kunnen nieuwe opties worden toegevoegd:
• Bij “Naam” wordt de naam van de optie ingevoerd. Deze naam wordt gebruikt voor de te
versturen e-mail en ook moet deze naam bij “Standaard Waarde” worden gebruikt als de
optie als eerste geselecteerd moet zijn.
• Bij “Waarde” voert U de tekst in die in de listbox aan de bezoeker moet worden getoond.
Als alles goed is ingevuld klikt U op:
Er verschijnt onder “Formulier preview” een overzicht van de ingevulde opties:
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Door op
of
te klikken kan de desbetreffende optie worden aangepast.
Als er geen opties meer hoeven te worden toegevoegd is het voldoende om Naam en Waarde leeg te
laten en op:
te klikken. De listbox is dan opgeslagen.

Op de website wordt uiteindelijk

getoond.
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6.6

Een radiobutton toevoegen

Via het bewerkscherm kan er een

worden toegevoegd.

Kies hiervoor de radiobutton uit de dropdown, en klik op opslaan:

Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm kunt U de eigenschappen van de radiobutton opgeven. Alleen de Naam is verplicht om
in te voeren.
Bij “Naam” vult U de naam van de listbox in. Deze naam wordt gebruikt voor de te versturen e-mail.
Bij “Label” voert U de tekst in die moet worden getoond aan de bezoeker van de website.
Bij “Standaard Waarde” kunt U de naam opgeven van de optie die als eerste gekozen moet zijn bij
het bezoeken van de website.
Bij “Optie” kunnen nieuwe opties worden toegevoegd:
• Bij “Naam” wordt de naam van de optie ingevoerd. Deze naam wordt gebruikt voor de te
versturen e-mail en ook moet deze naam bij “Standaard Waarde” worden gebruikt als de
optie als eerste gekozen moet zijn.
• Bij “Waarde” voert U de tekst in die achter de radiobutton aan de bezoeker moet worden
getoond.
Als alles goed is ingevuld klikt U op:
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Er verschijnt onder “Formulier preview” een overzicht van de ingevulde opties:

Door op
of
te klikken kan de desbetreffende optie worden aangepast.
Als er geen opties meer hoeven te worden toegevoegd is het voldoende om Naam en Waarde leeg te
laten en op:
te klikken. De radiobutton is dan opgeslagen.

Op de website wordt uiteindelijk

getoond.
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6.7

Een checkbox toevoegen

Via het bewerkscherm kan er een

worden toegevoegd.

Kies hiervoor de checkbox uit de dropdown, en klik op opslaan:

Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm kunt U de eigenschappen van de checkbox opgeven. Alleen de Naam is verplicht om in
te voeren.
Bij “Naam” vult U de naam van de listbox in. Deze naam wordt gebruikt voor de te versturen e-mail.
Bij “Label” voert U de tekst in die moet worden getoond aan de bezoeker van de website.
Bij “Optie” kunnen nieuwe opties worden toegevoegd:
• Bij “Naam” wordt de naam van de optie ingevoerd. Deze naam wordt gebruikt voor de te
versturen e-mail.
• Bij “Waarde” voert U de tekst in die gebruikt wordt voor de te versturen e-mail.
• Bij “Omschrijving” voert U de tekst in die achter de checkbox aan de bezoeker moet worden
getoond.
• Als U wilt dat deze optie alvast is aangevinkt dient U het vinkje voor “Aangevinkt” aan te
zetten.
Als alles goed is ingevuld klikt U op:
Er verschijnt onder “Formulier preview” een overzicht van de ingevulde opties:
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of
te klikken kan de desbetreffende optie worden aangepast.
Door op
Als er geen opties meer hoeven te worden toegevoegd is het voldoende om Naam en Waarde leeg te
laten en op:
te klikken. De checkbox is dan opgeslagen.

Op de website wordt uiteindelijk

getoond.
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7 Includes Beheren
Via het hoofdmenu Includes komt U in het beheergedeelte om de Includes op uw website te
beheren. Includes zijn paginabrokjes die op meerdere pagina’s gelijk aan elkaar zijn (bijvoorbeeld
een copyright melding of een speciale aanbieding).
In de hierop volgende paragrafen is de functie verder uitgelegd. Het volgende overzicht verschijnt:
Deze knop voegt een nieuwe include toe.
Door op dit icoon te klikken, bekijkt U de
include zoals deze op de website wordt gebruikt.
Door op dit icoon te klikken, kunt U de
include bewerken.
Door op dit icoon te klikken, kunt U de
include van het systeem verwijderen.

7.1

Include Toevoegen

Het aanmaken van een include gebeurt met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Voer de gewenste naam van de include in en klik dan op volgende. Het volgende scherm is gelijk
aan het scherm om de pagina te bewerken en wordt in de hierop volgende paragraaf uitgelegd.
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7.2

Include Bewerken

Het bewerken van een include gebeurt met:
krijgt dan het volgende scherm:

, of tijdens het aanmaken van een nieuwe include. U

Als U de inhoud van include wilt veranderen druk U op de knop “Wijzig tekst”. Na het drukken van
de knop verschijnt de “Content Editor”. De werking van deze editor staat uitgelegd in: 5 De
Content Editor.
Als de inhoud van de include naar tevredenheid is ingevoerd drukt U op:
dan terug naar het include overzicht.

7.3

. U keert

Include bekijken

Als U wilt weten hoe de include er op de website uit ziet, klik dan op het icoon voor de include:
. Er opent zich een nieuw browservenster waarin de include wordt getoond.

7.4

Include verwijderen

Sommige includes zijn niet
verwijderd worden door op het

meer nodig op de website en deze kunnen
icoontje achter de include te klikken: .

Het volgende scherm verschijnt:

Als U de include daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK knop. Indien U de include
toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.
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8 Menu’s Beheren
Via het hoofdmenu Menu’s komt U in het beheergedeelte om de Menu’s van uw website te beheren.
Menu’s
zijn paginabrokjes die op meerdere pagina’s de bezoeker wegwijs maken op de site.
Dit wordt ook wel navigatie genoemd. Per pagina kunt U meerdere menu’s gebruiken zoals een
hoofdmenu, en een submenu. Geef daarom de menu’s een duidelijke naam, zodat bij het bewerken
van een pagina (zie: 4.3 Pagina Bewerken) duidelijk is wat er gekozen moet worden.
In de hierop volgende paragrafen is de functie verder uitgelegd. Het volgende overzicht verschijnt:
Deze knop voegt een nieuw menu toe.
Door op dit icoon te klikken, bekijkt U
het menu zoals deze op de website wordt gebruikt.
Door op dit icoon te klikken, kunt U
het menu bewerken.
Door op dit icoon te klikken, kunt U
het menu van het systeem verwijderen.

8.1

Menu Toevoegen

Het aanmaken van een menu gebeurt met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Voer de gewenste naam van het menu in en klik dan op volgende. Het volgende scherm is gelijk aan
het scherm om het menu te bewerken en wordt in de hierop volgende paragraaf uitgelegd.
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8.2

Menu Bewerken

Het bewerken van een menu gebeurt met:
krijgt dan het volgende scherm:

, of tijdens het aanmaken van een nieuw menu. U

Als U de inhoud van het menu wilt veranderen druk U op de knop “Wijzig tekst”. Na het klikken op
de knop verschijnt de “Content Editor”. De werking van deze editor staat uitgelegd in: 5 De
Content Editor.
Een menu is niets anders dan een verwijzing naar verschillende pagina’s op de eigen website. Hier
kunnen bijvoorbeeld ook plaatjes in staan, om het menu een bepaalde opmaak te geven:

Als de inhoud van het menu naar tevredenheid is ingevoerd drukt U op:
dan terug naar het menu overzicht.

. U keert
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8.3

Menu bekijken

Als U wilt weten hoe het menu er op de website uit ziet, klik dan op het icoon voor het menu:
. Er opent zich een nieuw browservenster waarin het menu wordt getoond.

8.4

Menu verwijderen

Sommige menu’s zijn niet
verwijderd worden door op het

meer nodig op de website en kunnen
icoontje achter het menu te klikken: .

Het volgende scherm verschijnt:

Als U het menu daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK knop. Indien U het menu
toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.
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9 Bestanden Beheren
Via het hoofdmenu Bestanden komt U in het beheergedeelte om de bestanden van uw website te
beheren. Via dit gedeelte beheert U alles op uw website wat geen pagina of formulier is. Als U
bijvoorbeeld een plaatje, foto, presentatie, PDF-bestand of Word-bestand op uw website wilt zetten,
gebruikt U dit onderdeel.
In de hierop volgende paragrafen is de functie verder uitgelegd. Het volgende overzicht verschijnt:
Deze knop voegt een nieuw bestand toe.
Deze knop voegt een nieuwe map toe
Deze tekst geeft aan in welke Map U zich
bevindt.
Door hierop te klikken, bekijkt U de inhoud
van een map.
Door hierop te klikken, gaat U één map terug.
Door op dit icoon te klikken, verwijderd U een
map en de daar onder gelegen submappen en bestanden.
Door op dit icoon te klikken, bekijkt U het
bestand zoals deze op de website wordt gebruikt.
Door op dit icoon te klikken, kunt U
het bestand van het systeem verwijderen.

9.1

Map toevoegen

Wanneer een website veel inhoud heeft, is het aan te raden om mappen te gebruiken. Met behulp
van mappen kunt U bestanden van gelijke strekking bij elkaar bewaren. Hiermee houdt U overzicht,
en kunt U snel een bepaald bestand terug vinden.
Het aanmaken van een map gebeurd met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Tussen haakjes staat aangegeven in welke map U zich op dit moment bevindt. Het is dus mogelijk
om mappen in andere mappen te hebben.
Voer de gewenste naam in en druk op de groene OK knop om de map aan te maken.
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9.2

Map verwijderen

Sommige mappen en de daarin opgeslagen bestanden, mappen en pagina’s zijn niet meer nodig op
de website. Deze kunnen worden verwijderd door op het icoontje achter de map te klikken:

Het volgende scherm verschijnt:

Als U de map, bestanden en submappen daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK
knop. Indien U de map toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.

9.3

Bestand Toevoegen

Het aanmaken van een bestand

gebeurt met: . U krijgt dan het volgende scherm:

Bovenaan staat in welke map U op dit moment een bestand kunt aanmaken.
Bij “Kies het bestand” heeft U de mogelijkheid om een bestand vanaf uw eigen computer te kiezen.
Klik hiervoor op:

. Selecteer het bestand vanaf Uw computer en klik op open.

Bij “Nieuwe bestandsnaam” moet de naam van het bestand worden ingevoerd zoals deze op de
website moet heten. Deze mag niet leeg zijn.
Let op: de extensie van het originele bestand moet ook worden overgenomen. Dit betekend dat
wanneer U bijvoorbeeld foto1.jpg vanaf Uw computer hebt gekozen, de nieuwe bestandsnaam ook
foto1.jpg moet heten.
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Tip: Als U een foto toevoegt aan de website dient U erop te letten, dat deze niet te grote afmetingen
heeft. De gemiddelde grootte van een foto op het Internet is 640 pixels breed, of 480 pixels hoog.
Het verkleinen van een foto dient te gebeuren voordat U het bestand toevoegt aan de website.
Hiervoor is meestal een fotobewerkingsprogramma (zoals: Photoshop, Paintshop of MS Paint) nodig.
Als alles goed is ingevuld klikt U op:
Het bestand is dan toegevoegd (bij grote bestanden kan het enige tijd duren voordat er een
antwoord komt. Klik daarom niet vaker dan 1x op de groene OK knop!):

9.4

Bestand bekijken

Als U wilt weten hoe het bestand er op de website uit ziet, klik dan op het icoon voor het bestand, of
op de naam van het bestand:
bestand wordt getoond.

9.5

. Er opent zich een nieuw browservenster waarin het

Bestand verwijderen

Sommige bestanden zijn niet meer
verwijderd worden door op het

nodig op de website en deze kunnen
icoontje achter het bestand te klikken: .

Het volgende scherm verschijnt:

Als U het bestand daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK knop. Indien U het
bestand toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.

Ni-Frith Media Systems, www.nims.nl, Prinses Irenelaan 295, 3708 EK Zeist, tel: 030-69 123 72, fax: 030-69 123 72
Rabobank: 10.32.59.082, K.v.k. nummer: 30.160.150 te Utrecht, Btw nummer: NL1951.15.065.B01

47 / 59

Zeist, 1 september 2005

Gebruikershandleiding Contentline

10 Gebruikers Beheren
Via het hoofdmenu Gebruikers komt U in het beheergedeelte om de gebruikers op uw website te
beheren. Let op: de beveiligingsmodule is een extra module die los kan worden besteld. Als U deze
module niet heeft afgenomen is dit hoofdstuk niet relevant.
In de hierop volgende paragrafen is de functie verder uitgelegd. Het volgende overzicht verschijnt:
Deze knop voegt een nieuwe
gebruiker toe.
Deze knop voegt nieuwe
gebruiksgroep toe.
Hieronder wordt een
overzicht van de aanwezige gebruikers
getoond.
Hieronder
wordt een overzicht van de aanwezige
gebruikersgroepen getoond.
Door hierop te klikken
kunt U de gebruiker bewerken.
door hierop te
klikken kunt U de gebruikersgroep
bewerken
door hierop te klikken kunt U de
gebruiker of gebruikersgroep verwijderen.
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10.1

Gebruiker Toevoegen

Het aanmaken van een gebruiker gebeurt met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Voer de gegevens van de nieuwe gebruikersnaam in. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn
verplicht. Het wachtwoord dient tweemaal en gelijk aan elkaar te worden ingevoerd.
Onder gebruikersgroepen kunt U de nieuwe gebruiker alvast in bepaalde groepen stoppen.
Als alles naar wens is ingevuld, klikt U op:

10.2

Gebruiker Bewerken

Het bewerken van een gebruiker gebeurt met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Tussen haakjes staat aangegeven welke gebruiker op dit moment wordt bewerkt.
Het wachtwoord kan worden gewijzigd door tweemaal hetzelfde nieuwe wachtwoord in te voeren.
Onder gebruikersgroepen kunt U de nieuwe gebruiker in bepaalde groepen stoppen, of er weer uit
halen.
Als alles naar wens is ingevuld, klikt U op:
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10.3

Gebruiker verwijderen

Sommige gebruikers zijn niet meer nodig op de website en deze kunnen verwijderd worden door op
het

-icoontje achter de gebruiker te klikken.

Het volgende scherm verschijnt:

Als U de gebruiker daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK knop. Indien U de
gebruiker toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.

10.4

Gebruikersgroep Toevoegen

Het aanmaken van een gebruikersgroep gebeurt met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Voer de gegevens van de nieuwe gebruikersgroep in. De naam is verplicht.
Onder gebruikers kunt U bestaande gebruikers alvast in de nieuwe groep stoppen.
Als alles naar wens is ingevuld, klikt U op:

10.5

Gebruikergroep Bewerken

Het bewerken van een gebruikersgroep gebeurt met:
volgende scherm:

. U krijgt dan het

Tussen haakjes staat aangegeven welke gebruikersgroep op dit moment wordt bewerkt.
Onder gebruikers kunt U de gebruikers in deze groepen stoppen of er weer uit halen.
Als alles naar wens is ingevuld, klikt U op:
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10.6

Gebruikergroep verwijderen

Sommige gebruikersgroepen zijn niet meer nodig op de website en deze kunnen verwijderd worden
door op het

-icoontje achter de gebruikergroep te klikken.

Het volgende scherm verschijnt:

Als U de gebruikersgroep daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK knop. Indien U de
gebruikersgroep toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.

10.7

Gebruikers toegang geven tot Content Line

Om gebruikers toegang te geven tot Content Line, is er de speciale gebruiksgroep “Content”. De
gebruikers van deze groep hebben het recht om in te loggen op Content Line. Zie: 10.5
Gebruikergroep Bewerken om gebruikers toe te voegen of te verwijderen aan de groep
“Content”.

10.8

Gebruikers toegang geven tot de beheerderfuncties van Content
Line

Om gebruikers toegang te geven tot de beheerderfuncties van Content Line, is er de speciale
gebruiksgroep “Administrators”. De gebruikers van deze groep hebben het recht om in te loggen op
Content Line en hiervan de beheerderfuncties te gebruiken. Zie: 10.5 Gebruikergroep Bewerken
om gebruikers toe te voegen of te verwijderen aan de groep “Administrators”.
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10.9

Een gedeelte van de website afschermen met een gebruikersnaam
en wachtwoord

Met de beveiligingsmodule is het mogelijk om bepaalde gedeeltes van de website af te schermen
met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het instellen hiervan is opgenomen onder het menu
onderdeel:

Bij het beheren van de pagina’s, is in het paginaoverzicht een extra icoon opgenomen:
. Door
op dit Icoon te klikken kunt U de beveiligingsinstellingen van de map waarin U zich bevindt,
instellen. Het volgende overzicht verschijnt:

Tussen haakjes staat aangegeven welke map op dit moment wordt ingesteld. Onder bekijkrechten
selecteert U de gebruikersgroep(en) die toegang moeten hebben tot deze map. De overige
gebruikersgroepen (met uitzondering van administrators) hebben geen toegang meer tot deze map.
Indien U de map weer voor Iedereen toegankelijk wilt maken, dient U alle groepen uit te schakelen.
Als alles naar wens is ingevuld, klikt U op:
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10.10

Het beheer van een gedeelte van de website afschermen

Met de beveiligingsmodule is het mogelijk om het beheren van bepaalde gedeeltes van de website af
te schermen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het instellen hiervan is opgenomen onder het
menu onderdeel:

Bij het beheren van de pagina’s, is in het paginaoverzicht een extra icoon opgenomen:
. Door
op dit Icoon te klikken kunt U de beveiligingsinstellingen van de map waarin U zich bevindt,
instellen. Het volgende overzicht verschijnt:

Onder bewerkrechten selecteert U de gebruikersgroep(en) die de pagina’s binnen deze map mogen
bewerken. De overige gebruikersgroepen (met uitzondering van administrators) kunnen geen
pagina’s meer aanmaken in deze map.
Indien U de map weer voor Iedereen toegankelijk wilt maken, dient U alle groepen uit te schakelen.
Als alles naar wens is ingevuld, klikt U op:
Wanneer de gebruiker een map opent waar de bewerkrechten zijn ingesteld, en de gebruiker zit niet
in de juiste gebruikersgroep(en), zal deze de pagina’s hierin niet kunnen aanpassen:

Als bevestiging hiervan verschijnt er een

achter de mapnaam:

.
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11 Templates Beheren
Via het hoofdmenu Templates komt U in het beheergedeelte om de templates van uw website te
beheren. Templates bepalen de vormgeving van de website (zie ook: 2.1 Templates). Let op: voor
het aanmaken en aanpassen van de templates is HTML kennis verreisd. Daarnaast kunt U bij
ondeskundig gebruik de website onherstelbaar beschadigen. Dit onderdeel is bedoeld voor
specialisten. Als U toch wijzigingen hierin wilt aanbrengen, maar U weet niet hoe, neem dan contact
met ons op voor een offerte.
Als U wel deskundig bent is in de hierop volgende paragrafen de functie verder uitgelegd. Het
volgende overzicht verschijnt:
Deze knop voegt een nieuwe template toe.
Deze knop voegt een nieuw bestand toe.
Deze knop voegt een nieuwe map toe
Deze tekst geeft aan in welke Map U zich
bevindt.
Door hierop te klikken, bekijkt U de inhoud
van een map.
Door hierop te klikken, gaat U één map terug.
Door op dit icoon te klikken, verwijderd U een
map en de daar onder gelegen submappen en bestanden.
Door op dit icoon te klikken, bekijkt U het
bestand zoals deze op de website wordt gebruikt.
Door op dit icoon te klikken, kunt U
het bestand van het systeem verwijderen.
Door op dit icoon te klikken, bekijkt U de
template zoals deze op de website wordt gebruikt.
Door op dit icoon te klikken, kunt U de
template bewerken.
Door op dit icoon te klikken, kunt U de
template van het systeem verwijderen.
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11.1

Map toevoegen

Wanneer een template uit meerdere bestanden bestaat (plaatjes, css, flashanimaties etc.) is het aan
te raden om mappen te gebruiken. Met behulp van mappen kunt U deze bestanden bij elkaar
bewaren.
Het aanmaken van een map gebeurd met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Tussen haakjes staat aangegeven in welke map U zich op dit moment bevindt. Het is dus mogelijk
om mappen in andere mappen te hebben.
Voer de gewenste naam in, en druk op de groene OK knop om de map aan te maken.

11.2

Map verwijderen

Sommige mappen en de daarin opgeslagen bestanden, mappen en pagina’s zijn niet meer nodig op
de website. Deze kunnen worden verwijderd door op het icoontje achter de map te klikken:

Het volgende scherm verschijnt:

Als U de map, bestanden en submappen daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK
knop. Indien U de map toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.

11.3

Template Toevoegen

Het aanmaken van een Template gebeurt met:

. U krijgt dan het volgende scherm:

Voer de gewenste naam van de template in en klik dan op volgende. Het volgende scherm is gelijk
aan het scherm om de template te bewerken, en wordt in de hierop volgende paragraaf uitgelegd.
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11.4

Template Bewerken

Het bewerken van een template gebeurt met:
template. U krijgt dan het volgende scherm:

, of tijdens het aanmaken van een nieuwe

Tussen haakjes staat aangegeven welke template U bewerkt.

11.4.1

Template TAGS

Templates zijn niets anders dan HTML bestanden die gebruik maken van bepaalde TAGS om aan te
geven dat iets mag worden ingevuld. Een tag heeft altijd dezelfde opbouw:

!--#XXXXX --!/!--@
Hiervan vormt XXXXX de naam van de tag. Bij het invoeren van de tags, kunt U elke naam kiezen
die U wilt. Ook het herhalen van een tag is handig, als bijvoorbeeld de titel 2 maal moet worden
opgenomen en maar 1x moet worden ingevoerd.
Let op: De spatie achter de naam van de tag is verplicht.
Als U de naam van de tag begint met “MENU”, dan gebruikt het systeem deze tag automatisch voor
de menukeuze bij het beheren van de pagina’s.
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11.4.2

Plaatjes in de template opnemen.

Het opnemen van plaatjes in een template gebeurd op de normale HTML manier. Als U de plaatjes
die gebruikt moeten worden in een aparte map heeft opgeslagen (dit is aan te raden) dan kunt U de
normale relatieve verwijzing gebruiken:

<td background="images/plaatje.gif">
Of

<img src="images/plaatje.gif">
Let op: er staat geen “/” voor de map waarin de plaatjes zitten!

11.4.3

Template opslaan

Als de inhoud van de template naar tevredenheid is ingevoerd drukt U op:
dan terug naar het template overzicht.

11.5

. U keert

Template bekijken

Als U wilt weten hoe het de template er op de website uit ziet, klik dan op het icoon voor het
template:

. Er opent zich een nieuw browservenster waarin de template wordt getoond:
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11.6

Template verwijderen

Sommige templates zijn niet meer
worden door op het icoontje achter

nodig op de website en deze kunnen verwijderd
de template te klikken: .

Het volgende scherm verschijnt:

Als U de template daadwerkelijk wilt verwijderen, klikt U op de groene OK knop. Indien U het menu
toch wilt behouden, klikt U op de rode annuleren knop.
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12 Handige Tips
Dit hoofdstuk behandeld een aantal nuttige tips die U kunt gebruiken bij het beheren van Uw
website.
Hoe maak ik een klein plaatje zodat wanneer je erop klikt, er een groot plaatje verschijnt?
Als U een zogenaamde thumbnail wilt gebruiken op uw website dient U 2 plaatjes via het hoofdmenu
Bestanden (zie: 9.3 Bestand Toevoegen) toe te voegen. Het 1e plaatje is de miniversie van dit
plaatje met bijvoorbeeld de afmeting 70x70 pixels. Het 2e plaatje is de daadwerkelijke foto die
getoond moet worden. Ga daarna naar de pagina waarop de thumbnail getoond moet worden, en
voeg via de Content Editor (zie: 5.7 Een afbeelding toevoegen) de kleine afbeelding toe.
Klik daarna op de kleine afbeelding en op de
grote bestand. De thumbnail is toegevoegd:

knop. Ga met behulp van de sitemap naar het
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13 Pictogrammen overzicht
In Content Line worden verschillende pictogrammen gebruikt. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van
alle voorkomende pictogrammen.
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14 Verklarende woordenlijst
Template
Include
Editbox
Listbox
Radiobutton
Checkbox
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