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Eindgebruikershandleiding Weblicity CMS
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Introductie
Over WordPress
Voor u ligt de handleiding van het WordPress CMS. Een CMS is een Content Management
Systeem, waar websites mee gemaakt en onderhouden kunnen worden.
Vereiste basiskennis
Om te kunnen werken met het WordPress CMS is enige computerkennis nodig. U moet
weten wat een website adres is, wat een bestand is, en wat een afbeelding is.

Inloggen
Uw website is opgeleverd en u hebt een email gehad met het adres, de gebruikersnaam
en het wachtwoord. Stel dat uw website het adres uwwebsite.nl heeft, dan kunt u op
het volgende adres inloggen:
http://uwwebsite.nl/wp-admin
De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn via de email verstrekt.

Uitleg onderdelen
Aan de linkerkant van het scherm ziet u een hoofdmenu met meerdere items onder
elkaar staan. Deze items hebben nog weer sub-items die zichtbaar zijn als u er op klikt,
of de muis erover beweegt.
De gedeeltes waar u veel in zult werken zijn “/Berichten”, “/Pagina's” en eventueel
“/Galerij”.

Website aanpassen
Toevoegen pagina
In het linkermenu “/Pagina's/Nieuwe pagina” kunt u een nieuwe pagina aanmaken. U
krijgt nu een nieuw scherm.
Pagina's bewerken
U kunt ook naar “/Pagina's” gaan en daar een pagina uitkiezen om te bewerken. U krijgt
een scherm te zien zoals hieronder op de afbeelding.
In dit geval is “Home” de titel van de pagina. Het grote witte vlak bevat de inhoud van
de pagina, meestal is dit tekst of foto's. Dit kunt u aanpassen.
Wilt u de inhoud van de pagina opslaan, dan kunt u rechts op “Bijwerken” klikken.
Hierna is de pagina werkelijk aangepast. Wanneer u daarna naar de voorkant van de
website gaat en de pagina ververst (F5) dan ziet u het resultaat.

Berichten
Als u een Weblog of Nieuwspagina hebt kunt u in het linkermenu “/Berichten/Nieuw
bericht” een nieuw bericht aanmaken. Dit werkt verder hetzelfde als Pagina's bewerken.
Een van de elementen die er bij komt is dat u hier een categorie kunt kiezen waar het
bericht in valt.

Invoegen afbeelding
Enkele foto's kunnen eenvoudig toegevoegd worden aan de inhoud van de pagina of
bericht. Boven het tekstvlak staat “Uploaden/Toevoegen”. Deze tekst of het icoontje
ernaast is om afbeeldingen toe te voegen. Als u hierop klikt krijgt u een popup-scherm
zoals hieronder.

Bovenaan ziet u twee tabbladen. Bij “Bestanden uploaden” kunt u vanaf de lokale
computer afbeeldingen invoegen en uploaden.
Bij “Mediabibliotheek” kunt u eerder ge-uploade bestanden invoegen. U selecteert een
afbeelding, zodat hij rechts verschijnt, en klikt op invoegen.
Naast afbeeldingen kunt u ook andere media toevoegen, zoals pdf-bestanden.

Menu bewerken
Het menu van de website is onderdeel van de structuur van de website. Een menu-item
kan verwijzen naar een pagina, maar ook naar een categorie of iets anders.
Ga naar “Weergave / Menu” om een menu te bewerken.
Hier kunt u het menu selecteren dat u wilt bewerken. In het voorbeeld hieronder is dat
menu “Main”.
Links kunt u items selecteren en aan het menu toevoegen.
Rechts kunt u de items verslepen en zo de juiste plaats geven.
Om het menu op te slaan, kies “Menu opslaan”.
Wanneer u een menu-item verwijdert, blijft de pagina waar het naar verwees nog wel
bestaan. De menu's en de inhoud staan dus los van elkaar.

Fotogalerij
Sommige websites hebben extra functionaliteit in de vorm van een fotogalerij.

Galerij en foto's toevoegen
U kunt een galerij met foto's toevoegen onder “/Galerij/Galerij toevoegen”.
U ziet hier een dropdown menu, met de tekst “Maak een nieuwe galerij”. Deze kunt u
laten staan als u een nieuwe galerij wilt maken.
Wilt u foto's toevoegen aan een bestaande galerij, kies hier dan een bestaande galerij.
Daarnaast kunt u klikken op “Voeg bestanden toe”, waarmee u meerdere bestanden van
uw computer kunt selecteren. Deze komen in de lijst te staan.
Klik nu op “Start Upload”. De foto's worden nu geplaatst.
Mocht u hier foutmeldingen krijgen, dan kan de oorzaak zijn dat u te grote bestanden
probeert toe te voegen. Het is raadzaam afbeeldingen te gebruiken van maximaal 1000 x
800 pixels. Zijn ze groter dan kunt u ze beter eerst verkleinen.

Galerij tonen op een pagina
Onder “/Galerij/Galerij beheren” ziet u een overzicht van de galerijen.
Bij iedere galerij krijgt u een ID te zien, die u kunt gebruiken in uw pagina, in de vorm
van een zogenaamde shortcode. In het geval van galerij met ID 2 kunt u de volgende
shortcode gebruiken in uw pagina of bericht:
[nggallery id=2].
Verder kunt u een galerij bekijken en zien welke foto's er in de galerij zitten.
U kunt ook verschillende acties doen op foto's. Als u foto's aanvinkt (links van de foto)
dan kunt u boven de foto's in het dropdownmenu een actie ondernemen, bijv. foto's
verwijderen.

WordPress bijwerken
Bij Weblicity bieden we een Hosting Plus abonnement aan. Neemt u dit abonnement af
van ons, dan zorgen wij voor het bijwerken van WordPress en de plugins.
Mocht u dit abonnement afnemen, en toch zien dat u achter loopt, wilt u dan contact
met ons opnemen?
Hebt u geen Hosting Plus abonnement bij ons afgesloten, dan bent u zelf
verantwoordelijk voor het bijwerken van WordPress.
Voordelen van het bijwerken van de software zijn onder andere:
• Goede veiligheid. Er kunnen beveiligingslekken aanwezig zijn en bekend worden.
Bij een verouderde versie kunnen inbrekers dus toegang krijgen tot uw website.
Dit wilt u voorkomen.
• Compatible met nieuwe browsers.
Van browsers komen regelmatig nieuwe versies uit. WordPress wordt bijgewerkt
voor deze browsers, zodat alles goed blijft werken. Heeft u een nieuwe browser
en een oude versie van WordPress, dan kan het zijn dat dingen niet goed werken.
• Betere software. Software bevat altijd foutjes. Nieuwe versies van WordPress
worden echter steeds beter en bevatten steeds minder foutjes.
Ook worden het gebruiksgemak en de mogelijkheden continu verbeterd.

Op de pagina “Dashboard / Updates” kunt u kiezen om WordPress bij te werken.
Er wordt geadviseerd voor een goede backup te zorgen. Wordt de Hosting gedaan bij
Weblicity, dan worden de backups automatisch verzorgd. Hier hoeft u dus niets voor te
doen.
U kunt klikken op “Nu bijwerken”. Dit zal WordPress bijwerken. Dit kan even duren.
Ditzelfde kunt u doen voor de Plugins eronder. U kunt de plugins selecteren die u bij wilt
werken en klikken op de knop “Plugins bijwerken”. Ook dit zal enige tijd duren.

Veelgestelde vragen
Ik heb foto's geplaatst maar ik krijg een foutmelding over geheugen.
Het zou kunnen dat u foto's van een te groot formaat probeert te plaatsen.
De gewoonte is om foto's van maximaal 1000 bij 800 pixels te plaatsen, en van maximaal
300 KB groot.
Foto's die u rechtstreeks van uw digitale camera afhaalt, kunt u beter eerst verkleinen.
Dit verkleinen kan met verschillende software, bv. Adobe Photoshop, Irfanviewer of
Microsoft Office Picture Manager.
Ik heb een bericht of pagina aangepast, maar ik zie geen verandering.
Het kan zijn dat de verandering wel is doorgevoerd, maar dat u nog naar de oude versie
kijkt. In de browser kunt u aangeven dat u de pagina wilt verversen met F5. U zou nu de
veranderingen moeten zien.
Zo niet, hebt u wel op “Bijwerken” geklikt na het aanpassen van de pagina?
Ik krijg de melding dat ik een nieuwe versie van WordPress kan installeren. Hoe doe ik
dat?
Wij bieden een Hosting Plus pakket aan waarin wij deze taak van u overnemen. Neemt u
met ons contact op als u hierin interesse hebt.
Wilt u liever hier zelf verantwoordelijk zijn, kijk dan een paar pagina's eerder in deze
handleiding voor een beschrijving.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het gebruik van WordPress? Heeft u andere vragen over uw
website?
Neem dan gewoon contact met ons op:
Weblicity
Mulertstraat 52
8061 CG Hasselt
Telefoon: 038-4775660
E-mail: info@weblicity.nl
Website: www.weblicity.nl

