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Welkom bij de WebGUI Content Engine®,     het meest veelzijdige 
Content Management Systeem dat er is. In deze handleiding staan 
instructies voor de meest voorkomende functies in WebGUI. Instructies 
voor extra functionaliteiten kunnen gevonden worden via de website van 
Plain Black op www.plainblack.com. Bezoek de Store voor het het kopen 
van instructie video's over alle Assets die WebGUI te bieden heeft en 
meer.
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JURIDISCHE ZAKEN

Notitie auteursrecht en handelsmerk

WebGUI Content Engine en Plain Black zijn geregistreerde handelsnamen 
in bezit van Plain Black Corporation.

De WebGUI Handleiding is beschermd door auteursrecht, 2006 Plain 
Black Corporation. Alle rechten gereserveerd.

Vermenigvuldigen

Het is niet toegestaan dit document geheel of gedeeltelijk fysiek, 
elektronisch of op enige andere wijze te vermenigvuldigen zonder de 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Plain Black Corporation.
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Vind je weg op de pagina
Wordt bekend met de algemene lay-out en het uiterlijk van WebGUI 
voordat je begint met het beheren van inhoud.

Inloggen/Uitloggen

Om de beheermode te kunnen openen, 
moet je inloggen. Het login veld bevat 
twee velden: Gebruikersnaam en 
Wachtwoord.

Om in te loggen:
1. Voer de gebruikersnaam in.
2. Voer het wachtwoord in.
3. Klik op “Inloggen”.
4. Eenmaal ingelogd zullen de gebruikersnaam (Admin in het 

voorbeeld), een uitlog functie en een “Zet beheermode aan!” link 
verschijnen.

5. Klik op de “Klik hier om uit te loggen” link in de rechter 
bovenhoek om uit te loggen.

4



WebGUI handleiding                                   ©2006 Plain Black Corporation

Binnengaan/Verlaten Beheermode
Om de content van je website te beheren, moet je de beheermode 
binnengaan na ingelogd te hebben.

Je kunt op twee manieren de 
beheermode binnengaan:

1. Log in op de site.
2. Klik op de “Zet beheermode aan” link in de rechter bovenhoek van 

de pagina.
3. Als je klaar bent om de beheermode te 

verlaten, klik op de “Zet beheermode 
uit!” link in de rechter bovenhoek.

OF
1. Log in op de site.
2. Klik op je gebruikersnaam.
3. In het “Vernieuw Account Informatie” 

scherm selecteer “Zet beheermode aan”.

Dit is de beste optie als je website 
ontwikkelaar geen zichtbare “Zet 
beheermode aan” link op de site 
heeft geplaatst.
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Het gezicht van WebGUI

Nadat je de beheermode 
binnengegaan bent zul je zien dat 
er enkele wijzigingen op de pagina 
plaatsgevonden hebben. Aan de 
linkerkant van het scherm zie je 
een lichtgrijze kolom; dit is de 
Admin Bar.

Het Nieuwe inhoud menu in de Admin Bar bevat alle mogelijkheden, 
assets genaamd, die nodig zijn om de content van de website te beheren, 
maar ook administratieve functies.
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De Admin Bar

Werkbalk overzicht
In de body van de web pagina zijn, zul je 
opgemerkt hebben, een aantal werkbalken 
verschenen:

De eerste werkbalk boven aan de pagina wordt gebruikt om de algehele 
pagina lay-out te beheren. Door deze werkbalk te gebruiken, kunnen zaken 
als stijl, veiligheid en de lay-out van de content beheerd worden.
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Onder deze eerste werkbalk zijn, over de pagina verspreid, een aantal 
gelijkende werkbalken gesitueerd. Deze werkbalken beheren individuele 
assets op de pagina, zoals artikelen, afbeeldingen, enquêtes of kalenders. 
Iedere asset heeft zijn eigen werkbalk. Door te wijzigen met behulp van 
deze werkbalken, kun je de content van deze specifieke assets op de pagina 
veranderen.
De iconen van de werkbalken werken op dezelfde manier als de meeste 
tekstverwerking programma's.

1. Klasse Icoon: Dit is het eerste icoon van de werkbalk. Door je 
muis over dit icoon te bewegen, wordt je verteld met welke asset je 
werkt. Door op het Klasse Icoon te klikken worden extra functies, 
die je kunt uitvoeren, zichtbaar gemaakt.

2. Rode X: Door op dit icoon te klikken wordt het asset van de pagina 
verwijderd. Dit is hetzelfde als de 'x' dat in een tekstverwerking 
programma het document sluit.

3. Edit: Door op Edit te klikken kom je in het Wijzig scherm van de 
specifieke asset.

4. Cut: Dit icoon zal het asset van de pagina verwijderen en op het 
klembord plaatsen dat zich in de Admin Bar bevindt. Vanaf het 
klembord kan het ergens anders op een pagina geplaatst worden, 
gelijk aan 'knippen en plakken' in een tekstverwerking programma.

5. Copy: Dit zal een kopie van het asset maken en op het klembord 
plaatsen zodat het ergens anders op een web pagina geplaatst kan 
worden. Nogmaals, hetzelfde als een tekstverwerking programma.

6. Shortcut Pijl: Door hierop te klikken wordt een spiegel van het 
asset gemaakt en op het klembord geplaatst. Je kunt deze spiegel 
overal op de site plaatsen. Door een spiegel te maken kun je tijd 
besparen. Door één asset te wijzigen, worden tegelijkertijd alle 
versies op de site gewijzigd.
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Door op het Klasse icoon van de werkbalk te klikken worden een 
aantal extra functies, die je kunt uitvoeren, zichtbaar gemaakt.

1. Wijzig URL: Hier kun je de URL van 
deze asset wijzigen. Door dit te doen 
worden oudere versies van deze asset 
verwijderd en voorkomt dat de asset 
ongedaan gemaakt kan worden.

2. Wijzig tak: Opent het Wijzig Tak 
scherm waar je bepaalde stamboom 
opties als ook afstammelingen kunt 
wijzigen.

3. Revisies: Brengt je naar het “Uitgevoerde Versies” scherm waar je 
een eerdere versie kunt terughalen.

4. Bekijk: Brengt je naar de pagina van deze asset.
5. Vergrendel: Vergrendelt de asset zodat het niet gewijzigd kan 

worden terwijl het zich in het versie systeem bevindt.
6. Bevorder en Degradeer: Verplaatst de asset een plaats naar boven 

of naar beneden in de asset boom.
7. Beheer: Brengt je naar het Asset Beheer overzicht van deze asset.

Hover Help
Als je in de beheermode bent, zul je zien dat er helpboxen verschijnen als 
je in de asset schermen werkt. Ga met je muis over het label van een veld 
in het scherm om een uitleg van dat veld zijn functie te lezen.
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The Rich Text Editor
Als je in WebGUI werkt, zul je opmerken dat sommige asset schermen een 
lichtgrijze box, onderin het scherm, hebben dat een aantal iconen bevat. De 
iconen kunnen verschillen afhankelijk van met welke asset je werkt. Deze 
grijze box is de Rich Text Editor, die je met tekst laat werken op dezelfde 
manier als de meeste tekstverwerking programma's. De titel van ieder 
icoon wordt zichtbaar door er met je muis boven te gaan staan. Veel van de 
iconen zul je herkennen, hoewel, er zijn enkele die nieuw voor je zijn.

1. Hyperlink invoegen/bewerken: Geeft je de mogelijkheid om tekst 
te selecteren om een link te maken naar een externe URL.

2. Hyperlink verwijderen: Geeft je de mogelijkheid om tekst te 
selecteren en zijn link te verwijderen.

3. $lang_link_to_page: Geeft je de 
mogelijkheid om tekst te selecteren 
en een link te maken naar een 
bestaande pagina in de WebGUI 
Asset boom.

4. Bladwijzer invoegen/bewerken: 
Geeft je de mogelijkheid om een 
anker op de pagina te maken.
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5. $lang_insert_macro: Geeft je de mogelijkheid om een bestaande 
WebGUI macro toe te voegen.

6. Speciale tekens invoegen: Geeft je de mogelijkheid om speciale 
tekens, zoals het Euro teken, copyright teken of registered teken in 
te voeren.

7. Code opschonen: Controleert de HTML code om zeker te weten 
dat deze juist is.

8. HTML bron bewerken: Geeft je de mogelijkheid de HTML code te 
bekijken en te wijzigen.

9. $lang_insert_webgui_image: Geeft je de mogelijkheid om een 
afbeelding, die al bestaat in de WebGUI pagina boom, te uploaden 
en toe te voegen in de tekst door gebruik te maken van de WebGUI 
Collateral Image Manager.

10. Afbeelding invoegen: Geeft je de mogelijkheid om een afbeelding 
van buiten de WebGUI pagina boom toe te voegen.

11. Tabel iconen: Deze iconen geven je de mogelijkheid om een tabel 
in te voegen en de benodigdheden van een tabel te beheren.
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Beheer Content
Voeg een nieuwe pagina toe
Alle pagina's in WebGUI zijn gerelateerd aan andere pagina's, dus als je 
een pagina toevoegt wordt het een sub-pagina(kind) van de pagina waar je 
je nu in bevindt(ouder). Daarom, als je je op de home pagina bevindt, zal 
een nieuwe pagina die toegevoegd wordt ook aan de hoofd navigatie 
worden toegevoegd.

Echter, als je al op een andere pagina bent en je voegt een pagina toe wordt 
het een kind van die pagina.
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Om een nieuwe pagina toe te voegen
1. Zorg dat de Nieuwe inhoud 

tab, in de Admin Bar, open 
staat door op “Nieuwe inhoud” 
te klikken.

2. Onder de Nieuwe inhoud tab 
klik op “Pagina layout”.

3. Een nieuw scherm opent zich 
met de titel “Toevoegen Pagina Layout”.

4. Geef je nieuwe pagina een titel door een titel in te voeren in het 
“Titel” veld bijna bovenaan het scherm.
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5. Klik op “Verstuur” bovenaan het scherm. Dan ga je terug naar de 
nieuwe pagina die je zojuist hebt toegevoegd.

6. Je nieuwe pagina wordt automatisch toegevoegd aan je website 
navigatie. Je kunt nu beginnen met assets toe te voegen aan je 
pagina.

Bewerken pagina lay-out
Door de pagina te bewerken kun je 
de posities van de assets op de pagina 
bepalen. Je kunt ze verticaal of 
horizontaal uitlijnen, twee assets 
bovenaan de pagina en een onder 
plaatsen en er zijn nog meer 
mogelijkheden.

1. De eerste werkbalk bovenaan de pagina is om de pagina lay-out te 
bewerken. In deze werkbalk klik op “Edit”. Er zal een nieuw scherm 
openen getiteld “Bewerken Pagina Layout”.

2. Bovenaan de pagina zie je enkele tabs; klik op de tab “Weergave”.
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3. Ga naar het “Pagina 
indeling sjabloon” veld 
en klik op het drop-down 
menu.

4. Kies een sjabloon. “Side 
by Side” bijvoorbeeld, 
plaatst 2 kolommen die 
naast elkaar staan.

5. Als je je pagina indeling 
sjabloon gekozen hebt, klik op “Verstuur” en de pagina is aangemaakt.

6. Als je teruggaat naar je web pagina, 
zul je enkele grijze gebieden zien 
waar je content zal komen. Deze 
geven de asset plaatsen aan van de 
template die je gekozen hebt.

Een artikel toevoegen aan de 
pagina
Een artikel is een basis gereedschap om 
tekst aan je website toe te voegen. Door 
het artikel te gebruiken kun je verhalen, 
nieuws en algemene informatie plaatsen.
1. Ga naar de Nieuwe Inhoud tab in de Admin Bar.
2. Klik op “Artikel”. Er zal een nieuw scherm, “Toevoegen Artikel” 
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verschijnen.

3. Geef je artikel een titel in het veld “Titel” genaamd.
4. Voer je tekst in in het veld “Beschrijving”. Onderaan het veld 

Beschrijving zie een grijs getint gebied dat een aantal iconen bevat. Dit 
is de Rich Text Editor. Deze iconen geven je de mogelijkheid om de 
tekst te bewerken zoals de meeste tekstverwerking programma's.

5. Klik op de Weergave tab.
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A. Verbergen in navigatie?: Als dit op ja staat, zal de asset titel 
verborgen zijn voor de website's navigatie.

B. In een nieuw venster openen?: Als dit op ja staat, zal de asset 
geopend worden in een nieuw browser venster en direct bekeken 
kunnen worden.

C. Titel weergeven?: Als dit op 
nee staat, zal de titel van de 
asset niet op de pagina 
verschijnen.

D. Stijl sjabloon: je kunt een stijl 
selecteren waarin de asset getoond wordt; als deze asset een 
onderdeel is van een pagina lay-out asset, zal de pagina lay-out 
asset deze overschrijven.

E. Print sjabloon: een pared-down, printer vriendelijke versie van 
deze asset kan beschikbaar gemaakt worden.

F. Cache Timeout: geeft je de mogelijkheid aan te geven hoeveel tijd 
voorbij gaat eer de cache van de gebruiker vernieuwd wordt.

G. Artikel sjabloon: een afzonderlijk sjabloon, voor dit artikel, kan uit 
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het dropdownmenu gekozen worden.
6. Klik op “Verstuur” boven in het 

scherm. Je zult dan terugkeren 
naar je web pagina en je zult het 
artikel zien verschijnen. Maak 
toekomstige wijzigingen in je 
artikel door in zijn asset werkbalk op de Edit knop te klikken.

Assets op de pagina verplaatsen
WebGUI geeft je een makkelijke manier om de pagina inhoud met een 
sleep en plaats mogelijkheid opnieuw in te richten. Als je je pagina lay-out 
sjabloon kiest zullen er enkele grijze gebieden op het scherm verschijnen. 
Dit zijn de gebieden waar de assets van het huidige sjabloon zijn geplaatst.
Om een asset te verplaatsen, klik links en houdt de muisknop ingedrukt in 
het grijze gebied 
bovenaan de asset, 
sleep het naar zijn 
nieuwe locatie en 
laat de muisknop los.
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Afbeeldingen toevoegen
Afbeeldingen kunnen op vier manieren aan de website toegevoegd 
worden:

1. Gebruik de afbeeldingen asset in het nieuwe content menu van de 
Admin Bar. Dit geeft je de mogelijkheid om een afbeelding te 
uploaden en op je website te plaatsen.

2. Voeg een afbeelding toe aan een artikel door gebruik te maken van 
de Rich Text Editor. Dit geeft je de mogelijkheid om een 
afbeelding te beheren en er tekst omheen te plaatsen, zoals in een 
tekstverwerking programma. Dit is de meest voorkomende 
mogelijkheid om een afbeelding, voor illustratief gebruik, aan een 
artikel van je website toe te voegen.

3. Upload veel afbeeldingen naar je site door gebruik te maken van 
Bestanden. Dit geeft je de mogelijkheid in een keer veel bestanden 
te uploaden en is ook geschikt om veel bestanden op je site te 
plaatsen die gebruikers kunnen downloaden.

4. Een Photo Gallery: dit is opgenomen in het Collaboratie Systeem.

Het gebruik van de Afbeeldingen asset

Het uploaden van één afbeelding naar je 
webpagina.

1. Kies het “Afbeelding” asset uit het 
Nieuwe Content menu van de Admin Bar.

2. Een nieuw scherm zal verschijnen dat “Wijzig Afbeelding” heet.
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3. Geef in veld “Titel” genaamd je afbeelding een titel.
4. Ga drie velden naar beneden naar “Bestand om te uploaden” en klik op 

“Browse” om de locatie van de afbeelding op je computer te vinden.
5. Er zal een nieuw scherm “Bestand Upload” verschijnen.
6. Zoek de afbeelding op je computer, open en upload het.
7. Je zult terugkeren naar het “Wijzig afbeelding” scherm en je zult de 

naam van de afbeelding zien in het veld “Bestand om te uploaden”.

8. Klik op “Verstuur” en de afbeelding zal naar de site geüpload worden.
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Het gebruik van de Rich Text Editor
Hoewel iets ingewikkelder is dit waarschijnlijk de beste optie als je een 
afbeelding wilt toevoegen aan een artikel met tekst. Je kunt een nieuw 
artikel aan de pagina toevoegen of je kunt een afbeelding toevoegen aan 
een bestaand artikel door de Wijzig functie van de asset werkbalk te 
gebruiken.
1. Om een nieuw artikel met een afbeelding toe te voegen ga naar het 

Nieuwe Content menu in de Admin Bar en klik op “Artikel”. De 
“Toevoegen Artikel” pagina wordt geopend.

2. Vul in het veld “Titel” een titel voor je artikel in.
3. Plaats vervolgens je cursor in het “Beschrijving” veld.
4. Om een afbeelding, met behulp van de Rich Text Editor, toe te voegen 

bekijk dan de iconen in het licht grijze gebied onderaan het 
“Beschrijving” veld. Dit is 
de Rich Text Editor. Als 
je met je muis over deze 
iconen gaat verschijnt er 
een korte beschrijving van 
de functie van iedere 
icoon. Deze iconen 
bevatten veel van de 
functies die ook gevonden 
worden in de meeste 
tekstverwerking 
programma's.

5. Om je afbeelding in te 
voegen klik op het 
“$lang_insert_webGUI_image” 
icoon dat in de tweede rij opgenomen is. Het icoon lijkt op een 
afbeelding met een lijst erom geplaatst.

6. Er verschijnt een nieuw scherm “WebGUI Collateral Image Manager” 
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genaamd.
7. Je ziet een blauw gekleurde link, bovenin het scherm, genaamd 

[Media]. Klik op deze link. Nu krijg je twee nieuwe blauw gekleurde 
links: [ nieuwe map aanmaken] en [nieuwe afbeelding inladen].

8. Om een afbeelding te uploaden en in je artikel te plaatsen, klik dan op 
de [nieuwe afbeelding inladen] link.

9. Het “Nieuwe afbeelding inladen” scherm verschijnt.
10. Klik op de “Browse” knop en selecteer een afbeelding op je eigen 

computer.
11. Als je de afbeelding gevonden hebt 

selecteer dan de bestandsnaam.
12. Klik “Open” en je zult de bestandsnaam 

zien verschijnen in het “Bestand” veld van 
het “Nieuwe afbeelding inladen” scherm.

13. Klik op “Inladen” en je afbeelding wordt geüpload naar de “WebGUI 
Collateral Image Manager”.

14. De bestandsnaam van de 
afbeelding zal verschijnen 
in het “WebGUI Collateral 
Image” scherm met een 
“[Selecteer]” link er naast. 
Klik op de [Selecteer] link 
van de afbeelding die je in 
je artikel wilt plaatsen.

15. Een afbeelding URL zal 
automatisch verschijnen in 
de “Image Manager” in de 
rechter benedenhoek.

16. In het lay-out gebied van het scherm kun je selecteren waar de 
afbeelding in relatie tot de tekst in het artikel geplaatst moet worden.
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17. Klik op “OK” en je afbeelding zal toegevoegd worden in het 
“Beschrijving” veld van het “Toevoegen Artikel” scherm.

18. Verander de grootte van je afbeelding door op de afbeelding te klikken 
en je muis in een hoek te plaatsen en  te slepen tot de gewenste grootte, 
als in een tekstverwerking programma. Dit verandert de grootte van de 
afbeelding alleen voor het tonen, de eigenlijke grootte van de 
afbeelding wordt niet gewijzigd.

19. Voeg als je wilt tekst toe.
20. Klik op “Verstuur” bovenaan het scherm als je klaar bent. De 

afbeelding en de tekst zullen nu op de web pagina verschijnen.
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Het gebruik van Bestanden
Bestanden geeft je de mogelijkheid om in een keer veel bestanden naar je 
website te uploaden. Verschillende soorten bestanden kunnen tegelijkertijd 
geüpload worden, dus je bent niet gebonden aan alleen afbeeldingen. 
Omgekeerd kunnen bezoekers alle bestanden in een keer downloaden, wat 
hun tijd bespaard. Voor wat betreft afbeeldingen, geeft dit de mogelijkheid 
tegelijkertijd meerdere afbeeldingen up te loaden.
Om afbeeldingen met behulp van bestanden te uploaden:
1. Klik op Bestanden in het “Nieuwe Content” menu van de Admin Bar.
2. Een scherm genaamd “Voeg een (aantal) bestand(en) toe” verschijnt.

3. Op het scherm zie je een veld “Upload bestanden”. Klik op “Browse” 
naast dit veld om het bestand of de afbeelding te vinden dat je wilt 
uploaden.

4. Zoek het bestand op je computer.
5. Selecteer de bestandsnaam.
6. Klik op “Open”.
7. Je ziet de bestandsnaam verschijnen in het “Upload bestanden” veld. Je 

ziet ook een nieuw veld verschijnen van waaruit je een ander bestand 
kunt uploaden.

8. Klik op “Browse” en ga verder tot je alle bestanden die je op je website 
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wilt hebben geüpload hebt.
9. Als je alle benodigde bestanden 

geüpload hebt, klik dan op “Verstuur” 
bovenaan het scherm.

10. Alle geüploade bestanden zullen nu op 
je webpagina verschijnen.

Elk van de geüploade afbeeldingen heeft zijn eigen werkbalk waarmee de 
afbeelding of de inhoud gewijzigd kan worden als dat nodig is.

Afbeelding grootte wijzigen
1. Klik op “Edit” in de Afbeelding asset werkbalk. Het “Wijzig 

afbeelding” scherm wordt geopend.
2. Klik op de “Afbeelding aanpassen” link aan de rechterkant van het 

scherm.
3. Geef een nieuwe breedte en hoogte voor de afbeelding op.
4. Klik op “Verstuur”; de afbeelding zal in de nieuwe grootte getoond 

worden.
5. Klik op de “Wijzig afbeelding” link aan de rechterkant van het 

scherm om terug te gaan naar het “Wijzig afbeelding” scherm.
6. Klik nogmaals op “Verstuur”. De afbeelding heeft nu op de 

webpagina een nieuwe grootte.
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Map
“Map” is een goede manier om vele verschillende bestanden in op te slaan 
en te tonen zodat gebruikers ze makkelijk 
kunnen downloaden.
1. Kies “Map” uit het “Nieuwe Content” 

menu van de Admin Bar.
2. Het “Map toevoegen” scherm wordt geopend.
3. Geef de map een 

titel in het veld 
“Titel”.

4. De “menu Titel” en 
“URL” velden 
kunnen leeg gelaten 
worden; WebGUI 
zal ze automatisch 
vullen.

5. Het “Beschrijving” 
veld kan gebruikt 
worden om een 
beschrijving te 
geven van wat de 
map bevat. Dit 
verschijnt bovenaan 
de lijst met bestanden die de map bevat.

6. Onderaan het scherm is het “Wat als volgende?” veld. Deze optie 
verschijnt alleen bij het toevoegen van een map en vertelt WebGUI wat 
te doen als op “Verstuur” wordt geklikt. Kies tussen “Ga naar de 
nieuwe pagina” of “Ga terug naar de huidige pagina”.

7. Als je wilt dat de bestanden in de map alfabetisch getoond worden, ga 
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naar de “Weergave” tab en zet het alfabetisch sorteren veld op “Ja”.
8. Bij de “Beveiliging” tab kun je kiezen om te encrypten en kun je 

privileges instellen van wie de map mag bekijken.
9. Bij de Metadata tab kun je een korte beschrijving van de map invoeren 

en of de map als pakket of als prototype geactiveerd moet worden, 
waarmee de map over de  website verplaatst kan worden zonder dat 
zijn instellingen opnieuw aangemaakt dienen te worden.

10. Klik op “Verstuur” en de 
map is aangemaakt op de 
web pagina.

11. Om bestanden in de map 
te plaatsen klik op de “Bestanden toevoegen” link onder de titel van je 
map.

12. Het “Voeg een (aantal) bestand(en) toe” scherm verschijnt.
13. Lees het “Bestanden” hoofdstuk in dit boek voor details over het 

gebruik van de schermen.
14. Als je al je bestanden geüpload hebt klik dan op “Verstuur”.
15. De bestanden verschijnen als een lijst met links die gebruikers kunnen 

downloaden.
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Berichtenbord
Een berichtenbord is een prachtige manier om interactief met je website 
om te gaan.
1. Klik op “Berichtenbord” in het Nieuwe Content menu in de Admin 

Bar.
2. Het “toevoegen berichtenbord” scherm zal openen.
3. Geef een titel aan je berichtenbord in 

het veld “Titel”.
4. Als je een titel wilt maken die voor 

moet komen in de navigatie van de 
website, vul dan het veld “Menu Titel” 
in. Als je het leeg laat zal WebGUI het voor je invullen.

5. In het “Beschrijving” veld kun je een beschrijving opgeven van het 
soort boodschappen die je in het berichtenbord wilt gebruiken.
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6. Klik op de “Weergave” tab bovenaan het scherm; kies je weergave 
opties.

7. Als je de Beveiliging en Metadata instellingen wilt veranderen, doe dat 
dan onder de tabs genaamd “Beveiliging” en “Metadata”.

8. Als je al je instellingen hebt ingevoerd, klik op “Verstuur” bovenaan 
het scherm om je berichtenbord op je webpagina aan te maken.
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Forum
Nu het berichtenbord aangemaakt is, moet je een forum aanmaken waar 
boodschappen in geplaatst kunnen worden.
1. Onder de titel van het Berichtenbord klik je op de link “Voeg een 

forum toe”.
2. Het “Toevoegen 

collaboratie 
systeem” scherm 
zal openen.

3. Geef het forum 
een titel in het 
veld “Titel”.

4. Geef in het 
“Beschrijving” 
veld een 
boodschap in die 
bezoekers 
uitnodigt een 
boodschap te 
posten.

5. Klik op 
“Verstuur” 
bovenaan het 
scherm. Op je web 
pagina zul je zien dat een forum is aangemaakt en dat gebruikers 
kunnen gaan posten.
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Posten naar een Forum
1. Klik op de “Toevoegen” link onder de Forum titel.
2. Het “Edit message” 

scherm zal geopend 
worden.

3. Vul in het 
“Onderwerp” scherm 
een titel of koptekst in 
voor je bericht.

4. In het “Boodschap” 
veld, kun je je bericht 
invoeren.

5. Klik op “Bewaar” 
onderaan het scherm.

Je bericht zal gepost 
worden naar het 
berichtenbord. Gebruikers 
klikken op het onderwerp 
van je bericht, onder Onderwerp, om de gehele tekst te zien.
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Kalender
De evenementen kalender is een interactieve kalender die op je pagina 
getoond wordt. Je kunt de kalender gebruiken om betaaldagen, vakanties, 
projecten of verjaardagen te laten zien. Evenementen op de kalender 
kunnen gelinkt worden aan toegevoegde informatie van een specifiek 
evenement.

Kalender uiterlijk
Het standaard maandelijkse uiterlijk van de kalender is aan te passen. De 
kalender kun je een maand, week of dag uiterlijk geven. Om dit uiterlijk 
aan te passen, klik je op de toepasselijke tab bovenaan de kalender. 
Evenementen worden getoond met de “korte” titel, die ingevoerd is toen 
het evenement aan de kalender is toegevoegd.

Standaard uiterlijk:
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Week uiterlijk:

Dag uiterlijk:

Bovenaan ieder kalender uiterlijk staan links die de gebruiker de 
mogelijkheid bieden terug of verder in de kalender te gaan. Bij het 
maandelijkse uiterlijk, verschijnen verbleekt de maand namen. Bij het 
wekelijks uiterlijk zijn dit de links “Vorige week” en “Volgende week”. 
Bij het dagelijks uiterlijk gaan de links naar de “Vorige dag” of “Volgende 
dag”.

Een evenement aan de kalender toevoegen
1. Klik op “Add Event” in de bovenste rechterhoek van de kalender.
2. Het Add/Edit scherm wordt geopend.
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3. Het scherm bevat drie tabs: Events, Recurrence en Security.
A. Events tab: bevat de basis evenement informatie

1. Vul de volledige titel van het evenement in het “Event Title” 
veld in.

2. Vul een verkorte versie van de titel in het “Short Title” veld in 
(maximaal 15 karakters). Deze verkorte titel zal in het dagveld 
in de kalender verschijnen.
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3. Vul de locatie van het evenement in het “Location” veld in.
4. Vul een gedetailleerde 

beschrijving van het 
evenement in het 
“Description” veld in. 
Deze beschrijving zal 
getoond worden op de 
Details pagina van het 
evenement.

5. Onder de beschrijving 
staan twee velden, “Start Date” en “End Date”. Vul de begin- 
en einddatum van het evenement in op deze velden gebruik 
makend van de gemakkelijke pop-up kalender.

6. Geef in het “Time” veld aan wat qua tijd het best past bij het 
evenement. Als “No specific Time” wordt gekozen, zal het 
evenement zichtbaar worden als een evenement dat de gehele 
dag duurt. Als “Specific start/end time” wordt gekozen 
verschijnen twee extra velden om de start- en eindtijd van het 
evenement in te voeren.

7. Onderaan het scherm is een veld dat “Related Links” heet. In 
dit veld kunt u gerelateerde URL's van websites invoeren die 
een relatie hebben met het evenement. U kunt zelf bepalen 
hoeveel links u invoert. Deze links zullen aan de gebruiker 
getoond worden in de Details pagina van het evenement.

B. Recurrence Tab: Als u een terugkerend evenement wilt inplannen, 
kunt u tijd besparen  door het automatisch terugkerend in de 
kalender op te nemen.
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1. Kies hoe vaak het evenement terugkeert in het “Recurrence 
Pattern” 
gedeelte.

2. Bij 
“Recurrence 
Range” 
gebruik de 
pop-up 
kalender om 
de datum in 
te voeren 
wanneer het 
evenement voor het eerst plaatsvindt, in het “Start” veld.

3. Kies in het “Eind” gedeelte wat toepasselijk is voor de laatste 
keer dat het evenement voorkomt.

4. Als je klaar bent, klik op “Save” bovenaan het scherm. Het 
terugkerende evenement zal nu op de opgegeven data zichtbaar 
zijn in de evenementen kalender.

C. Security Tab: De Security tab is alleen toegankelijk voor de 
Kalender Managers. Deze tab wordt gebruikt om in te stellen wie 
de evenementen mag zien of wijzigen.
1. De eerste optie op het scherm is “Encrypt content?”. Klik op de 

toepasselijke optie.
2. Het “Owner” veld bepaalt wie volledig toegang heeft tot het 

evenement. De standaard instelling is Admin. Deze persoon 
mag het evenement bekijken/wijzigen.

3. Het “Who can view?” veld bepaalt wie het evenement op de 
site mag bekijken. Dit kan gebruikt worden als een evenement 
betrekking heeft op bepaalde gebruikers of groepen.

4. Het “Who can Edit?” veld bepaalt wie de mogelijkheid heeft de 
informatie van een evenement te wijzigen. De standaard 
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instelling is Admin.
5. Als je klaar bent met het invoeren van de evenement 

informatie, klik op save bovenaan het scherm om terug te gaan 
naar de kalender waar het evenement getoond wordt.

Evenement details
Je kunt gedetailleerde informatie van een evenement bekijken door op de 
titel van het evenement in de kalender te klikken. Het evenement detail 
scherm wordt dan geopend.

Het evenement detail scherm bevat de volledige informatie die ingevoerd 
is toen het evenement was aangemaakt en toegevoegd aan de kalender. Om 
terug te gaan naar de kalender klik op de toepasselijke tab boven aan het 
scherm.

Wijzigen van een bestaand evenement
Je kunt de evenement informatie wijzigen door naar het Edit Event scherm 
te gaan vanuit het Event Detail scherm.
1. Ga naar het Evenement Detail scherm van het evenement dat je wilt 

wijzigen door te klikken op de titel van dat evenement in de kalender. 
Als je dit doet vanuit het maandelijkse uiterlijk, moet je klikken op de 
titel vanuit het maandelijkse en het dagelijkse uiterlijk.
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2. In de rechter bovenhoek van het Event Detail 
scherm zie je twee links: Edit en Delete.

3. Als je het evenement wil verwijderen uit de 
kalender klik dan op de Delete link. Als je dit gedaan hebt, kan dit niet 
terug gedraaid worden, zorg dus dat je het juiste evenement om te 
verwijderen gekozen 
hebt.

4. Als je de getoonde 
informatie van het 
evenement wilt 
wijzigen klik op de Edit 
link.

5. Het Add/Edit Event 
scherm zal geopend 
worden. Dit is hetzelfde 
scherm dat gebruikt is 
toen het evenement was 
aangemaakt. Verander 
de informatie in de 
velden die gewijzigd 
moeten worden. Als de 
de wijzigingen gedaan 
zijn klik op save in de rechter bovenhoek van het scherm.

Zoeken in de kalender
De evenementen kalender zoek functie geeft je de mogelijkheid om naar 
een specifiek evenement te zoeken op sleutelwoord en data.
1. De zoek tab is bovenaan de kalender geplaatst, rechts van de tabs 

genaamd Dag, Week en Maand.
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2. Klik op de “Zoek” tab om het zoekscherm te openen.

3. Geef in het veld “sleutelwoord” een woord of een korte zin in dat 
betrekking heeft op het evenement dat je zoekt. Bijvoorbeeld, als je 
naar een vakantie zoekt, geef dan de naam van de vakantie in.

4. Geef in het “Start Date” veld de datum in waarvan je denkt dat het 
evenement begint.

5. Geef in het “End Date”veld de datum in waarvan je denkt dat het 
evenement afgelopen is.

6. Klik op “Zoeken”.
7. Er zal een scherm getoond worden met de zoek resultaten.

8. Klik op de naam van het evenement en de Event Detail pagina van dat 
evenement zal getoond worden.
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Collaboratie Systemen
Het Collaboratie Systeem is veruit de meest veelzijdige functie van 
WebGUI. Onderstaand staan enkele mogelijkheden van het Collaboratie 
Systeem.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Je kunt het Collaboratie 
Systeem gebruiken voor 
het opzetten van een 
Veel gestelde vragen 
pagina op je website.
1. Selecteer 

“Collaboratie 
systeem” uit het 
Nieuwe Inhoud 
menu in de Admin 
Bar.

2. Het “Toevoegen 
Collaboratie 
Systeem” scherm 
wordt geopend.

3. Geef je FAQ een titel in het veld “Titel”.
4. Klik op de “Weergave” tab bovenin het 

scherm.
5. Bij het “Collaboratie sjabloon”, selecteer 

“FAQ”.
6. In hetzelfde scherm, verander het Collaboratie 
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systeem formulier sjabloon in “FAQ Submission form”.
7. Klik op “Verstuur” bovenin het scherm en de FAQ is aangemaakt.

Vragen en Antwoorden aan een FAQ toevoegen
1. Klik op de “Toevoegen” link 

onder de titel van je FAQ op je 
webpagina.

2. Het “Bewerk vraag” scherm 
wordt geopend.

3. Type in het “Vraag” veld de 
vraag in.

4. Type in het “Antwoord” veld het 
antwoord op de vraag in.

5. Klik op “Verstuur”.
6. Je gaat dan terug naar je 

webpagina waar de gestelde 
vraag getoond wordt.

7. Klik op de vraag om het 
antwoord te zien.

8. Klik op de “Toevoegen” link om meer vragen in de FAQ pagina in te 
voeren.

Gastenboek
Bezoekers van je site kunnen in je gastenboek een korte boodschap achter 
laten.
1. Ga naar het Nieuwe Inhoud menu in de Admin Bar. Selecteer het 

“Collaboratie Systeem”.
2. Een nieuw scherm “Toevoegen Collaboratie Systeem” wordt getoond.
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3. Geef je gastenboek in het “Titel” veld een titel.
4. Klik op de “Weergave” tab.
5. Scroll naar beneden naar het “Collaboratie 

Sjabloon” dropdownmenu.
6. Kies “Guest book”.
7. Klik op “Verstuur” boven in het scherm en je 

gastenboek verschijnt op je web pagina.

Tekenen van het gastenboek
1. Klik op de “Toevoegen” link die geplaatst is onder de titel van je 

gastenboek op je web pagina.
2. Dan wordt het “Bewerk bericht” scherm 

geopend.
3. Geef een onderwerp in in het veld “Onderwerp”.
4. Geef je bericht in in het veld “Bericht”.
5. Klik op “Verstuur” en je bericht wordt in het gastenboek opgenomen.
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Foto Galerij
De foto galerij geeft je de mogelijkheid om je bezoekers veel foto's te laten 
zien. De foto's worden als miniatuur getoond. Hier kan op geklikt worden 
om de volledige foto te bekijken. Dit is een prachtige manier om foto's van 
een speciaal evenement te delen of om product afbeeldingen aan je 
bezoekers te tonen.
1. Klik op “Collaboratie Systeem” in het Nieuwe inhoud menu in de 

Admin Bar.
2. Een scherm “Toevoegen Collaboratie Systeem” wordt geopend.
3. Geef in het veld “Titel” een titel voor je Foto Galerij in.
4. Scroll vervolgens naar beneden waar een veld “aantal bijlagen per 

bericht” verschijnt. Verhoog het aantal zodat personen bijlagen of 
foto's aan hun berichten toe kunnen voegen.

5. Ga terug naar boven en klik op de 
“Weergave” tab.

6. Scroll naar beneden om het 
“Collaboratie sjabloon” te vinden.

7. Kies hier voor “Photo Gallery” uit de 
sjabloon opties van het dropdownmenu.

8. Klik boven in het scherm op “Verstuur”. 
Je komt dan in je webpagina waar je de 
titel van je foto galerij getoond wordt.
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Foto's aan de galerij toevoegen

Onder de titel van de foto Galerij 
zie je drie opties: toevoegen, 
inschrijven en zoeken. Om foto's 
aan je galerij toe te voegen:
1. Klik op de “toevoegen” link.
2. Het “Bewerk bericht” 

scherm verschijnt waar 
je een onderwerp of titel 
voor je foto's kunt 
invoeren.

3. Als je tekst getoond wilt 
hebben bij je afbeelding 
kun je dat in het 
“Bericht” veld invoeren.

4. Onder het bericht veld 
kun je kiezen voor het 
type content.

5. Om je foto's toe te 
voegen klik op de 
“Browse” knop recht 
van het veld “Bijlage”.

6. Er zal een File Upload 
scherm verschijnen 
waar je kunt zoeken 
naar het bestand.

7. Als je je bestand gevonden hebt selecteer het en click op “Open”.
8. Je komt dan terug in je “Bewerk bericht” scherm en je ziet de 

bestandsnaam van je afbeelding in het Bijlage veld. Er is ook een 
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nieuw bijlage veld verschenen. Om meer afbeeldingen toe te voegen 
herhaal je stap 5-7 totdat je alle afbeeldingen die je aan de foto galerij 
wilt toevoegen geüpload hebt.

9. Als je alle afbeeldingen als bijlage opgenomen hebt, klik dan op 
“Verstuur”. De eerste foto die je als bijlage opgenomen had wordt 
getoond als een miniatuur onder de titel van je galerij op je webpagina.

10. Om de foto galerij te zien, klik je op de titel van de galerij onder de 
afbeelding en je gaat dan naar de galerij waar al je afbeeldingen als 
miniatuur getoond worden.

11. Klik op de afzonderlijke miniaturen om de volledige afbeelding te zien.
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Banenlijst 
WebGUI kan een banenlijst op je website aanmaken.
1. Kies “Collaboratie Systeem” uit het Nieuwe inhoud menu in de Admin 

Bar.
2. Het “Bewerk Collaboratie Systeem” scherm zal verschijnen.
3. Geef je banenlijst een titel in het veld “Titel”.
4. Klik op de “Weergave” tab.
5. Selecteer “Job Listing” in het “Collaboratie Sjabloon” menu.
6. In het “Collaboratie systeem, draad sjabloon” selecteer “Job”.
7. In het “Collaboratie systeem, formulier sjabloon” kies “Job Submission 

Form”.

8. Klik op “Verstuur” en de banenlijst is aangemaakt.

Baan toevoegen
1. Klik op de “Toevoegen” link onder de titel van de banenlijst op de web 

pagina.
2. Het “Bewerk post-taak” scherm wordt geopend.
3. Geef in het veld “Titel” een titel voor de baan in.

47



WebGUI handleiding                                   ©2006 Plain Black Corporation

4. Verder naar beneden op de 
pagina voer een korte 
“Samenvatting” van de 
baan in.

5. Voer een 
“Taakomschrijving” in.

6. Voer “Taakvereisten” in.
7. Voer “Compensatie” in.
8. Voer “Locatie” in.
9. Klik onder in het scherm 

“Verstuur” in.
10. De baan wordt nu getoond 

in je banenlijst.
11. Bezoekers kunnen op de 

titel van de baan klikken 
om de details te zien.

Blog
Een Blog werkt als een interactieve online krant. Gebruikers kunnen in 
hun blog schrijven en hun gedachten posten en de bezoekers kunnen 
hierop reageren. Om een Blog op je website te plaatsen:
1. Ga naar het Nieuwe inhoud menu in de Admin Bar en selecteer 

“Collaboratie Systeem”.
2. Er verschijnt een nieuw venster genaamd “toevoegen Collaboratie 
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systeem”.
3. Geef je blog een titel in het “Titel” veld.
4. Klik op de “Weergave” tab.
5. Scroll naar het “Collaboratie sjabloon” dropdownmenu en kies 

“Weblog”.
6. Klik op “Verstuur” boven in het 

scherm en je blog verschijnt in je 
website.

Een boodschap posten
1. Klik op de “Toevoegen” link onder de titel van je blog.
2. In het “Bewerk bericht” scherm, voer je een onderwerp in in het veld 

“Onderwerp”.
3. Type je boodschap in het veld “Boodschap” in.
4. Klik op “Verstuur” en je bericht is toegevoegd aan je blog.

Link Lijst
Maak een lijst met links naar andere websites om gebruikers naar andere 
interessante websites te sturen.
1. Selecteer “Collaboratie systeem” in het menu “Nieuwe inhoud” in de 

Admin Bar.
2. Het “Toevoegen Collaboratie Systeem” scherm wordt geopend.
3. Geef je link lijst een titel in het veld “Titel”.
4. Klik op de “Weergave” tab bovenin het scherm.
5. Bij het “Collaboratie sjabloon” kies je “Link List”.
6. Bij “Collaboratie systeem, draad sjabloon” kies je “Link”.

49



WebGUI handleiding                                   ©2006 Plain Black Corporation

7. Bij “Collaboratie systeem, formulier sjabloon” kies je “Link List 
Submission 
Form”.

8. Klik op 
“Verstuur” boven in het scherm. De titel van je link lijst zal op je web 
pagina verschijnen.

Links aan de Link lijst toevoegen
Nu je link lijst is aangemaakt 
kun je er links aan toevoegen.
1. Klik op op “toevoegen” link 

onder de link lijst titel.
2. Het “Bewerk link” scherm 

wordt geopend.
3. Geef de link een titel in het 

veld “Titel”.
4. Geef de URL in van de site 

waarnaar je wilt linken in 
het veld “URL”.

5. Geef een beschrijving van 
de inhoud van de site.

6. Klik op “Verstuur” onder 
aan het scherm. De link 
naar de website verschijnt 
nu in je link lijst.
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Je kunt een link uit de lijst verwijderen door op de rode X, in de links 
werkbalk, te klikken. Je kunt de 
link ook wijzigen (URL 
aanpassen, beschrijving wijzigen) 
door op de Links Edit knop te 
klikken.
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Links toevoegen door middel 
van de Rich Text Editor
Om naar een andere website of webpagina te linken met behulp van tekst, 
gebruik dan de Rich Text Editor.

1. Klik op de “Edit” tab van de werkbalk van de asset waarin je de link 
wilt invoegen. Als je een nieuwe asset aanmaakt, zoals een artikel, klik 
dan op de asset in het “Nieuwe inhoud” menu.

2. Het bewerken scherm van de asset wordt geopend. Tekst wordt 
getoond in het “Beschrijving” veld.

3. Selecteer het woord waaraan je de link wilt toevoegen.
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4. In het licht grijze gedeelte onderaan het scherm zijn een aantal iconen. 
Dit is de Rich Text Editor. Door met je muis over de iconen te gaan zal 
in een pop-up scherm de functie van de iconen getoond worden.

5. Zoek het “Hyperlink invoegen/bewerken” icoon. Het lijkt op een 
ketting-schakel.

6. Er wordt een klein scherm geopend. Voer de link URL in bij het veld 
“URL link”.

7. Voer de titel van de 
website in het “Titel” 
veld.

8. Klik op “OK”.
9. De tekst die je eerder had 

geselecteerd wordt nu in 
het blauw en onderstreept 
getoond om aan te geven 
dat je daar een link 
ingevoegd hebt.

10. Klik op “Verstuur” bovenaan het scherm.
Als je nu terug gaat naar de site zie je de tekst met de link in de asset 
verschijnen.
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Een link naar pagina's in 
de WebGUI asset boom
Gebruik deze mogelijkheid van de Rich Text Editor om naar pagina's 
binnen de website te linken.
1. Klik op de “Edit” tab van de asset waarin je de link binnen de website 

wilt aanmaken.
2. Het “Bewerken” scherm wordt geopend.
3. Selecteer de tekst waaraan je de link wilt toevoegen.

4. In het licht grijze gedeelte onder aan het scherm vindt je een aantal 
iconen. Dit is de Rich Text 
Editor. Door met je muis 
over de iconen te gaan zal 
je in een pop-up scherm de 
functie van het icoon getoond worden.

5. Zoek het “{$lang_link_to_page}” icoon.
6. Er wordt een scherm geopend waarin alle pagina's uit de Asset boom 

getoond worden en waar een link naar gemaakt kan worden.
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7. Klik op de [Selecteer] link naast de pagina waar aan je wilt linken. Je 
zult de URL van die pagina zien verschijnen in het URL veld boven in 
het scherm.

8. Klik op “Klaar”.
9. De eerder geselecteerde tekst waar aan je wilt linken zal nu in het 

blauw en onderstreept verschijnen.
10. Klik op “Verstuur” boven in het “Bewerken” scherm. Bezoekers 

kunnen nu linken naar de pagina van de link die je in je tekst hebt 
gemaakt.
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Doorleiden
Doorleiden is een manier om een link in de navigatie te plaatsen die 
gebruikers doorleidt naar een bijzondere URL, intern of extern. Een 
voorbeeld van het gebruik is om een geregistreerde gebruiker naar een 
externe mail server te leiden.
1. Selecteer het “Doorleiden” asset uit het nieuwe content menu in de 

Admin Bar.
2. Het scherm “Toevoegen doorleiden” wordt geopend.
3. Geef je doorleid link een titel in het veld “Titel”.
4. Het volgende veld is “Menu titel”. Dit is de titel die in de navigatie 

verschijnt. Je kunt dit veld leeg laten dan vult WebGUI het voor je in.
5. Het “URL” kan leeg gelaten worden. Dit is het adres van de asset; dat 

door WebGUI ingevuld wordt.
6. In het veld “Doorleid URL”, vul je de URL in waarnaar je de 

gebruikers doorlinkt als ze op de link klikken in de navigatie. 
Bijvoorbeeld: http://www.procolix.com

7. Klik op de “Weergave” tab.
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8. In het “Weergave” scherm heb je twee opties: verbergen in navigatie 
en in een nieuw venster openen.
A. Zet “Verbergen in navigatie?” op Nee, omdat je wilt doorleiden 

vanuit de navigatie.
B. Als “In een nieuw venster openen?” op Ja staat, wordt de doorleid 

link in een nieuw browser scherm geopend als er in de navigatie op 
geklikt wordt.

9. Klik op “Verstuur” boven in het scherm en je doorleid link is 
aangemaakt.

10. Hier zie je hoe “doorleiden” op de pagina verschijnt als je in de 
beheermode bent:

11. Hier zie je hoe het in je navigatie verschijnt, afhankelijk van je 
navigatie stijl.

12. Als je op de doorleid link klikt als je in de beheermode bent, wordt je 
naar deze pagina gebracht:
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A. “Ga naar de URL dat in de doorleiding staat” brengt je naar de 
pagina die je in de doorleid link hebt aangemaakt.

B. “Bewerk de eigenschappen van het doorleiden” geeft je de 
mogelijkheid de eerder aangemaakt instellingen te wijzigen.

C. “Ga naar de moeder van de doorleiding” brengt de naar de assets 
ouder pagina van je website.

Bezoekers van je site zien je doorleid link in de navigatie. Als ze op de 
link klikken worden ze direct doorgestuurd naar de door jou opgegeven 
URL.
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WeerData
Je kunt de huidige weer condities, van veel steden, tonen.

1. Klik op “WeerData” in het Nieuwe Content menu in de Admin 
Bar.

2. Er wordt een nieuw scherm “Toevoegen WeerDate” geopend.
3. Geef in het “Titel” veld een titel aan dit gedeelte van je website.
4. Scroll daarna naar beneden in het scherm. In het veld ”Standaard 

locatie(s)” vul 
je een lijst in 
van de steden 
en hun staten 
waarvan je de 
weer condities 
getoond wilt 
hebben.

59



WebGUI handleiding                                   ©2006 Plain Black Corporation

5. Klik op “Verstuur”. De huidige weer condities van de door jou 
gekozen locaties worden getoond.
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Peiling
Peilingen zijn een prachtige manier om interactie op je site mogelijk te 
maken. Je kunt peilingen gebruiken om reacties te krijgen op nieuwe 
producten, services of zelfs om een naam te krijgen van je nieuwe 
mascotte.
1. Begin door op 

“Peiling” in het 
Nieuwe Content 
Menu in de Admin 
Bar te klikken.

2. Een nieuwe pagina 
die “Toevoegen 
peiling” heet 
wordt geopend.

3. Geef je peiling een 
titel in het veld 
“Titel”.

4. Onder het “Titel” 
veld zie je een 
andere optie die 
“Menu Titel” heet. 
Hier kun je een 
titel aangeven die 
gebruikt wordt in 
de navigatie; als je 
het leeg laat vult WebGUI het voor je in.

5. In het “Beschrijving” veld kun je het doel van je peiling, voor je 
website bezoekers, beschrijven. Deze tekst verschijnt onder de titel van 
de peiling. Je mag de beschrijving ook leeg laten.
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6. Scroll naar beneden in de pagina waar je een veld ziet “Vraag” 
genaamd. Vul hier de vraag in die je aan je bezoekers wilt stellen.

7. In het grotere veld “Antwoorden” vul je de antwoorden in. Gebruik een 
return (Druk op de “Enter” toets) zodat ieder antwoord op een aparte 
regel verschijnt.

8. Selecteer de “Weergave” tab boven in de pagina.

9. Hier kun je kiezen om de titel te verbergen in de navigatie of om de 
peiling in een nieuw scherm te openen of om de titel te tonen.

10. Je kunt ook een ander Peiling sjabloon kiezen en om peiling resultaten 
te tonen op de pagina.

11. Door te kiezen om de antwoorden in een willekeurige volgorde weer te 
geven, worden de antwoorden voor iedere bezoeker van de site in een 
andere volgorde weergegeven, dit verhoogt de accuratesse van de 
reacties op je peiling.

12. Selecteer de “Graphing” tab boven aan het scherm.
13. Als het “Maak een plaatje als grafiek” veld op “ja” wordt gezet kun je 

een grafiek maken gebaseerd op de instellingen die getoond worden op 
de pagina. Als het “Maak grafiek” veld op “nee”  blijft staan zal er een 
simpele staafdiagram verschijnen.
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14. Als je het “Maak een plaatje als grafiek” veld op “ja” zet, kies dan of 
de resultaten in een lijn-, taart- of staafdiagram getoond moeten 
worden.

15. Als je de instellingen gemaakt hebt, klik op “Verstuur” en je peiling 
verschijnt op je web pagina. Als bezoekers stemmen, worden de 
resultaten getoond in het type grafiek dat jij hebt ingesteld.
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Hier zie je enkele voorbeelden van hoe de peiling uitslag er uit kan zien 
met grafieken:
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Enquête
Iedereen weet dat enquêtes een goede manier zijn om informatie van je 
website bezoekers te verzamelen. WebGUI's enquête asset heeft nog een 
ander voordeel: de mogelijkheid om quizzen aan te maken die gebruikt 
kunnen worden voor online testen en training. Er zijn ook verschillende 
mogelijkheden om data te bekijken en te exporteren.
1. Klik op de “Enquête” asset in het Nieuwe Content Menu in de Admin 

Bar.
2. Het “Toevoegen Enquête” scherm wordt geopend.

3. Geef een titel voor je enquête in in het veld “Titel”, of als het dit voor 
een quiz gebruikt de titel voor je quiz.

4. Als de “Menu titel” en “URL” velden leeg gelaten worden, vult 
WebGUI die voor je in.

5. In het “Beschrijving” veld kun je een uitleg geven over de enquête die 
je door de bezoekers in wilt laten vullen. Deze tekst verschijnt tussen 
de titel en de enquête vragen.
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6. Onder aan het scherm bevindt zich het “Modus” veld. Hier kun je 
kiezen of je deze asset als enquête of als quiz wilt aanmaken. 'Enquête” 
is een vraag en antwoord spel, “Quiz” heeft de mogelijkheid om scores 
aan de antwoorden te geven.

7. Als “anonieme reacties” op “ja” is gezet, zal de data over wie 
gereageerd heeft op de enquête niet worden bewaard. Alle IP adressen 
en gebruikers informatie wordt verwijderd.

8. Het “maximaal aantal reacties per gebruiker” veld geeft je de 
mogelijkheid het aantal malen dat een gebruiker kan reageren op de 
enquête in te stellen.

9. Het “Aantal vragen per reactie” veld geeft je de mogelijkheid om het 
aantal vragen dat een gebruiker moet beantwoorden in te stellen; dit 
aantal kan lager zijn dan het aantal ingevoerde vragen.

10. In het “Wat als volgende?” veld kun je kiezen om een vraag toe te 
voegen of om naar de 
pagina terug te gaan.

11. “Weergave” tab:
A. “Verbergen in 

navigatie” 
bepaalt of de 
enquête wel of 
niet getoond 
wordt in de 
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navigatie.
B. “In een nieuw venster openen” bepaalt of de enquête wel of 

niet in een nieuw browser venster wordt getoond.
C. “Titel weergeven” bepaalt of de titel van de enquête wel of niet 

wordt weergegeven op de pagina.
D. De sjablonen kunnen allemaal op de standaard instellingen 

gelaten worden.
E. “Volgorde van de vragen”: er zijn vier opties die bepalen in 

welke volgorde de vragen gesteld worden. Kies willekeurig, 
antwoord gestuurd, sectie of opeenvolgend.

● Willekeurig: toont de vragen in een willekeurige volgorde 
voor iedere gebruiker.

● Antwoord gestuurd: toont de vragen gebaseerd op de 
antwoorden van de gebruikers. Bijvoorbeeld, als een 
gebruiker antwoord A geeft op vraag een, wordt hij naar 
vraag twee gestuurd; als de gebruiker antwoord B geeft op 
vraag een, wordt hij naar vraag drie gestuurd.

● Sectie: Geeft je de mogelijkheid om enquête vragen in 
secties in te delen. Secties geven je de mogelijkheid de 
vragen in categorieën, blokken of onderwerpen in te delen.

● Opeenvolgend: Toont de vragen in de volgorde waarin je 
ze aangemaakt hebt.

F. In het “Aantal vragen per pagina” veld, kun je het aantal vragen 
dat per pagina getoond moet worden opgeven.
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12. “Beveiliging” tab:
A. Wie mag bekijken?: bepaalt wie de enquête mag zien, maar niet 

hoeft in te vullen.
B. “Wie kan wijzigen?: bepaalt wie de enquête mag wijzigen 

nadat deze is aangemaakt.
C. “Wie kan meedoen aan de enquête?: bepaalt wie de enquête 

mag invullen.
D. “Wie kan verslagen bekijken?: bepaalt wie de resultaten van de 

ingevulde enquêtes mag bekijken.
13. Klik op de “Verstuur” tab boven in het scherm om te beginnen met het 

toevoegen van de vragen.

Vragen toevoegen
1. Na het aanmaken van de enquête wordt je doorgestuurd naar het 

“Bewerken enquête vragen” scherm, mits je in het “Wat als volgende?” 
veld in het Eigenschappen scherm aangegeven hebt dat je een vraag 
wilt toevoegen. Als je dat niet gedaan hebt, moet je op de “Voeg een 
nieuwe vraag toe” link klikken op de pagina waarop de enquête wordt 
getoond.

2. Vul in het “Vraag” veld je eerste enquête vraag in.

3. Als het “Commentaar toestaan” veld op “ja” staat wordt de gebruikers 
een tekst veld getoond waarin ze commentaar op de vraag kunnen 
geven.
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4. Als het “Antwoorden in willekeurige volgorde tonen” op “ja” staat 
worden de keuzes in multiple choice vragen willekeurig weergegeven.

5. In het “Wat als volgende” veld kun je kiezen wat voor soort antwoord 
jij van de gebruikers 
wilt hebben. Je wordt 
doorgestuurd naar het 
scherm waar je deze 
antwoorden kunt 
bewerken zodra je op 
“Verstuur” klikt. Als je 
op “Ga terug naar de 
pagina” klikt wordt je doorgestuurd naar de hoofdpagina van de 
enquête na op “Verstuur” geklikt te hebben.

6. Klik op “Verstuur” onder aan de pagina.
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Enquête Management overzicht

De enquête manager, die wordt getoond op de hoofdpagina van de 
enquête, bevat een aantal opties om de inhoud van de enquête te managen. 
Door gebruik te maken van de Enquête manager kun je vragen en secties 
toevoegen, de volgorde van de content wijzigen, data exporteren en 
statistieken bekijken.
Het eerste hoofd gedeelte van de Enquête manager bevat een aantal rapport 
mogelijkheden.

● Bekijk score boek: als je enquête als quiz is opgezet, kun je hier de 
scores van de gebruikers bekijken.

● Bekijk statistisch overzicht: biedt je de mogelijkheid een statistisch 
overzicht van alle gegeven antwoorden te bekijken.

● Verwijder alle reacties: verwijdert alle antwoorden van de 
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gebruikers en maakt het enquête rapport leeg.
● Exporteer antwoorden, vragen, 

reacties of samengestelde 
samenvatting: geeft je de 
mogelijkheid om data uit de enquête 
te exporteren.

Iedere vraag in de enquête en ook de 
antwoorden hebben een werkbalk. Gebruik de pijltjes toetsen om de 
volgorde waarin de vragen/antwoorden in de enquête verschijnen te 
hergroeperen. Door middel van de Wijzig tab kun je vragen en antwoorden 
wijzigen en de rode X om ze te verwijderen.

Secties
Secties zijn handig om enquêtes te splitsen in specifieke onderwerp 
gebieden. Bijvoorbeeld, als je de enquête opzet als een quiz, kunnen 
secties gebruikt worden om de inhoud te organiseren op persoonlijk gebied 
en vaardigheden. Je kunt secties ook gebruiken om verschillende soorten 
vragen, zoals multiple choice en goed/fout, te organiseren.
1. Om een nieuwe sectie toe te voegen, klik op de “Voeg een nieuwe 

sectie toe” link in het Enquête Management.
2. Het “Enquête sectie toevoegen/bewerken” scherm wordt geopend.
3. Geef in het veld 

met de naam 
“Naam van de 
sectie” de naam 
in die je aan de sectie wilt 
geven.

4. Klik op “Verstuur”.
5. De nieuw aangemaakte sectie 

zal op de web pagina 
verschijnen bij waar je andere 
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secties en vragen hebt geplaatst.
6. Om een nieuwe vraag aan de enquête toe te voegen klik je op de “Voeg 

een nieuwe vraag toe” link in het Enquête Management.
7. Het “Enquête vraag 

toevoegen/bewerken” scherm wordt 
geopend.

8. Geef je vraag in bij het “Vraag” veld.
9. Onder in het scherm verschijnen de 

aangemaakte secties in het “Sectie” 
veld; kies hier de sectie waarin de 
vraag moet verschijnen.

10. En in het “Wat als volgende?” veld 
kies je wat voor soort antwoord de 
vraag behoeft.

11. Klik op “Verstuur” onder in het 
scherm en de vraag wordt op de web 
pagina aangemaakt en toegewezen aan 
de juiste sectie.
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Data Formulier
Data Formulier is een eenvoudig data entry systeem dat je de mogelijkheid 
geeft data in te voeren, te wijzigen of te exporteren. Het kan gebruikt 
worden voor een Adres boek, vragenformulier of een Contacteer Ons mail 
formulier. Hoewel je voor de opzet enige tijd nodig hebt is dit een goede 
manier om belangrijke informatie van je gebruikers in te winnen.
1. Kies voor “Data Formulier” asset in het Nieuwe Content menu in de 

Admin Bar.
2. Het “Toevoegen Dataformulier” scherm wordt geopend.
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3. Geef in het titel veld een titel voor je Dataformulier in.
4. Het “Menu titel” en “URL” veld kunnen leeg gelaten worden. 

WebGUI zal deze voor je invullen.
5. Vul in het “Beschrijving” veld aanwijzingen in die het doel van het 

formulier aan de gebruikers uitlegt.
6. Vul in het “Bevestigingsbericht” veld een boodschap in die verschijnt 

aan de gebruikers nadat dat ze het formulier hebben ingevuld (deze 
boodschap verschijnt als je niet het standaard veld Data List in de 
Weergave tab hebt aangepast).

7. Als het “Data e-mailen” veld op “Ja” gezet wordt, zal het formulier 
beginnen met typische email velden, zoals “To”, “From” en “Subject”. 
Het formulier wordt dan gemaild iedere keer als het verstuurd wordt.

8. Het “Wat als 
volgende?” veld 
biedt je de 
mogelijkheid meer 
velden aan je dataformulier toe te voegen of om terug te gaan naar je 
web pagina. Als je er voor kiest een veld toe te voegen, kun je dat doen 
na het aanmaken van het Dataformulier.

9. Klik op de “Weergave” tab.
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10. Als het veld “Verbergen in navigatie” op “Ja” gezet wordt, zal je 
dataformulier “menu titel” niet in je navigatie verschijnen.

11. Als “In een nieuw scherm openen” op “Ja” gezet wordt, zal het 
dataformulier in een nieuw browser scherm openen als er vanuit de 
navigatie op geklikt wordt (dit gebeurt dus alleen als het dataformulier 
door de navigatie geopend wordt).

12. Als “Titel weergeven” op “Ja” gezet wordt, zal de titel van je 
dataformulier, ingevoerd onder de “Eigenschappen” tab, getoond 
worden aan de gebruikers bovenin het dataformulier.

13. Je kunt kiezen voor een “Stijl sjabloon” en voor een “Print sjabloon”.
14. Bij “Dataformulier sjabloon” kun je de lay-out kiezen waarin je 

formulier getoond wordt.
● Het “Default DataForm” lijkt op een normaal formulier.
● Het “Tab Form” geeft je de mogelijkheid afzonderlijke tabs aan 

het formulier toe te voegen; formulier vragen kunnen 
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gescheiden worden door die afzonderlijke tabs.
15. Vervolgens kun je het “Email sjabloon” kiezen. Het “Default Email” 

sjabloon is het hoofd sjabloon.
16. Het “Bevestigings sjabloon” is wat de gebruikers zien als ze het 

formulier verstuurd hebben.
17. Het “Lijst sjabloon” is het sjabloon dat gebruikt wordt om de door 

gebruikers verzonden informatie in een lijst te tonen.
18. Als het “Standaard weergave” veld onderaan het scherm op “Data 

Form” blijft zullen de gebruikers het bevestigingsbericht zien dat je 
ingevuld hebt in het “Bevestigingsbericht” veld onder de 
“Eigenschappen” tab.

19. Als het “Standaard weergave” veld op “Data List” wordt gezet, krijgen 
de gebruikers een lijst met antwoorden te zien die verzonden zijn door 
eerdere gebruikers, met een link naar een verstuur formulier om hun 
eigen antwoorden te versturen. Als het veld op “Data Form” wordt 
gezet, vullen de gebruikers het formulier in en zien ze alleen hun eigen 
antwoorden en de bevestiging.

20. Klik op “Verstuur”.
21. Als je “Een veld toevoegen” hebt gekozen in het “Wat als volgende?” 

veld onder de “Eigenschappen” tab, kom je in het “Wijzig veld” 
scherm.
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Velden toevoegen
1. Vul in het “Veldnaam” veld de vraag in die je door de gebruikers wilt 

laten beantwoorden.

2. Vul in het veld “Veld ID” een ID voor het veld in die uniek moet zijn 
voor alle velden in het formulier.
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3. Het “Tabblad” veld bepaalt in welke tab de vraag verschijnt als je 
meerdere tabs gebruikt. Als je geen gebruik maakt van het “Tab Form” 
sjabloon laat dan al je velden staan in de “No Tab” keuze.

4. Om je gebruikers een antwoord op je vraag te laten geven moet het 
“status” veld op “Aanpasbaar” of  “Vereist” gezet worden.

5. Het “Type” veld geeft je de 
mogelijkheid om het soort 
informatie dat naar je gestuurd 
wordt te beperken. Als je om een 
telefoonnummer vraagt, verwacht 
je geen tekst in het antwoord.

6. Bepaal de wijdte, hoogte en 
verticale uitlijning afhankelijk van 
het “Type” dat je gekozen hebt.

7. In het “Extras” veld kun je 
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optioneel waarden opgeven om het uiterlijk van het veld te wijzigen 
door gebruik te maken van stylesheets (bv: “class=myClass”). Negeer 
dit veld als je niet weet wat er bedoeld wordt.

8. Het “Mogelijke waarden” veld is van toepassing als je als “Type” 
bijvoorbeeld een checkbox lijst of selectie veld gebruikt en je dus een 
lijst vooraf gedefinieerde antwoorden wilt tonen waaruit je gebruikers 
kunnen kiezen. Hier geef je die waarden in, gebruik een return 
(“Enter”) tussen iedere waarde.

9. Onder aan het scherm vindt je opnieuw het “Wat als volgende?” veld. 
Je kunt kiezen tussen “een veld toevoegen” of “Terug naar de pagina”.

1. Als je er voor kiest een nieuw veld toe te voegen, wordt er een 
nieuw “Wijzig veld” getoond. Herhaal dezelfde procedure om 
informatie betreffende dit nieuwe veld toe te voegen aan je 
dataformulier.

2. Als je geen velden meer wilt toevoegen aan je formulier kies 
dan “Terug naar de pagina”.

10. Als je de informatie voor al de 
velden ingevoerd hebt klik dan 
op “Verstuur” onderaan het 
“wijzig Veld” scherm.

11. Het dataformulier verschijnt op 
je webpagina zodat gebruikers 
het kunnen invullen.

Gebruikers kiezen hun antwoorden, 
klikken op “Verstuur” en zien de 
bevestiging.
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Versie Tags en wijzigingen 
doorvoeren
Iedere keer als je een wijziging maakt op de inhoud van je website, zie je 
een nieuwe tab in de Admin Bar die “Versie tags” heet.

Een versie tag is eigenlijk een plaats waar je 
wijzigingen opgeslagen worden tot je klaar bent 
om ze door te voeren. Onder Versie tags zul je 
een datum en tijd aanduiding zien weergegeven 
in het blauw en vooraf gegaan door een sterretje. 
Dit geeft de versie tag aan waarin je momenteel 
werkt. Als je uitlogt zonder je wijzigingen door 
te voeren, zal de versie tag je wijzigingen 

opslaan tot je weer inlogt op de site. Soms zul je zien dat er meerdere 
versie tags getoond worden in de beheermode. Dit betekent dat een andere 
gebruiker begonnen is met het wijzigen van de inhoud of dat je zelf 
vergeten bent eerder gemaakte wijzigingen door te voeren. Voordat je iets 
doorvoert, controleer dan eerst of je de juiste tag doorvoert. Om onder een 
tag te werken, klik er op als je op de site komt. Of klik op het slot icoon 
van de asset werkbalk waar je eerder content hebt gewijzigd. Er zal dan 
een scherm geopend worden waarin je kunt kiezen of je de tag wilt zien.
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Voor dat je content op de website wilt 
laten zien, moet je de wijzigingen 
“doorvoeren”. Bezoekers van de site 
zullen de wijzigingen die je gemaakt 
hebt niet zien voordat je je werk 
doorvoert. Als je voelt dat je je 
wijzigingen openbaar wilt maken klik 
op “Wijzigingen doorvoeren”. Er zal 
een nieuw scherm verschijnen 
genaamd “Versie Tags”. In dit scherm zul je je “Versie Tag Naam” zien. 
Deze bevat de datum en tijd waarop de Tag was aangemaakt en bevat ook 
je gebruikersnaam. Controleer dit om zeker te zijn dat je de goede Tag 
hebt.
In het “Commentaar” veld kun je opmerkingen, betreffende de inhoud die 
je doorvoert, invoeren. Normaal gesproken vul je opmerkingen in die aan 
toekomstige gebruikers laat zien waarom je de wijzigingen gemaakt hebt. 
Bijvoorbeeld “Ik vond een tikfout” of “Veranderingen voor de nieuwe 
product lancering” zijn goed. “Dit is de content waar ik aan gewerkt heb” 
of “Enige veranderingen gemaakt” zijn geen geschikte opmerkingen.
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Als je de wijzigingen wilt doorvoeren, klik op “Verstuur” en de 
wijzigingen worden op je website gepubliceerd. Als de wijzigingen 
goedgekeurd moeten worden kan het even duren voor ze op de website 
verschijnen. Als de wijzigingen niet direct op de site verschijnen nadat je 
ze doorgevoerd hebt kan het zijn dat ze doorgestuurd zijn naar de cache 
pagina. Probeer de pagina te vernieuwen en de inhoud moet verschijnen.
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Woordenlijst
Admin Bar: een menu dat verschijnt als je in de beheermode bent dat 
gebruikt wordt om content toe te voegen, voor administratieve functies en 
meer.
Admin Console: bevat alle administratieve functies zoals beheerders 
functies, gebruikers en groepen.
Afbeelding asset: wordt gebruikt om een afbeelding te uploaden om op de 
pagina te tonen. Als de afbeelding eenmaal geüpload is kan het overal op 
de site gebruikt worden zonder het opnieuw te hoeven uploaden.
Artikel: de basis tekst asset. Artikelen worden vaak gebruikt om verhalen, 
nieuws of algemene informatie toe te voegen. Het kan ook opties tonen 
zoals de Flash Player.
Assets: de individuele applicaties waarmee je de content kunt beheren. Dit 
zijn de items in het Nieuwe Content menu van het Admin Console.
Banen lijst: wordt gebruikt om banen in te voeren en te tonen.
Beheermode: Een speciale status voor een gebruiker. Als hij in de 
“Beheermode” is kan de gebruiker administratieve werkbalken en de 
Admin Bar zien.
Berichtenbord: geeft gebruikers de mogelijkheid interactief (bv. 
discussies, forums) te handelen. Handig voor gemeenschappelijke en 
ondersteunende websites.
Bestanden: wordt gebruikt om groepen bestanden in een keer te uploaden.
Blog: wordt gebruikt om een online krant of weblog op de website aan te 
maken. Gebruikers kunnen de artikelen lezen en er antwoord op geven.
Collaboratie systeem: een veelzijdige asset dat gebruikt kan worden als 
een berichtenbord, een FAQ, een foto galerij, een link lijst, een banen lijst 
en meer. Een compleet goedkeuring systeem is hier ingebouwd, waardoor 
inzendingen goedgekeurd kunnen worden voordat ze gepubliceerd worden.
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Dataformulier: wordt gebruikt om data formulieren aan te maken, zoals 
een simpele agenda, of “contact” formulier. Data kan gewijzigd en 
geëxporteerd worden voor nadere analyses.
Doorleiden: wordt gebruikt om een gebruiker naar een alternatieve URL 
te sturen. Bijvoorbeeld om een gebruiker naar een extern email account te 
sturen.
Enquête: wordt gebruikt om op een directe manier opinies te verzamelen. 
Handig voor reacties en onderzoek.
Evenementen kalender: toont de titels van evenementen op datum. 
Gebruikers kunnen op de titel van het evenement klikken om meer 
gedetailleerde informatie over het evenement te zien.
FAQ: wordt gebruikt om een Veelgestelde Vragen pagina te ontwikkelen. 
Gebruikers kunnen vragen stellen en antwoorden ontvangen.
Gastenboek: wordt gebruikt om boodschappen op de website achter te 
laten.
Link lijst: wordt gebruikt om links aan te maken naar andere, voor de 
gebruiker, nuttige websites.
Map: wordt gebruikt om verschillende soorten bestanden op te slaan zodat 
gebruikers ze makkelijk kunnen downloaden.
Pagina lay-out: wordt gebruikt om pagina's aan de website's pagina boom 
toe te voegen. Pagina's bepalen de indeling van de inhoud.
Peiling: Wordt gebruikt voor peilingen of online quizzen.
Photo Gallery: wordt gebruikt om meerdere foto's te uploaden en te tonen 
op een website.
Rich Text Editor: wordt gebruikt om tekst, tabellen en afbeeldingen te 
bewerken; werkt hetzelfde als de meeste tekstverwerking programma's.
Weerdata: wordt gebruikt om de huidige weersomstandigheden van een 
opgegeven locatie te tonen.
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