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Inloggen bij WordPress

We starten met het inloggen op je op WordPress gebaseerde website.
Ga naar het webadres die je per mail is toegezonden om in te loggen.
Deze begint met je domeinnaam en eindigt op /wp-admin

Je krijgt nu het volgende scherm te zien:

Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.

Je WordPress dashboard wordt nu zichtbaar.
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Introductie in het dashboard

Het dashboard geeft je de mogelijkheid om de inhoud van de site te beheren.

Berichten
Dit is waar nieuwe artikelen geschreven worden die daarna in volgorde van schrijven op de pagina
met nieuwsberichten naar voren komen.

Media
Hier heb je een overzicht van alle bestanden die je ge-upload hebt en hier vandaan kun je nog meer
uploaden. Omdat je straks die uploads direct vanuit de berichten of pagina's doet zul je hier weinig
komen.

Pagina's
Hier vindt je de pagina’s van je website. Je kunt er tekst en afbeeldingen in de pagina’s aanpassen.
De inhoud zal hier meestal vast zijn.

Reacties
Je bezoekers kunnen reageren op de nieuwsberichten die je schrijft. Daarvan krijg je een mailtje. De
reacties moeten door jou eerst goedgekeurd worden, daarna worden ze aan de voorkant op je
website getoond. Je kunt ze indien gewenst ook verwijderen.

Vensters in WordPress

Ga met je muis over de titel van een venster.
Er verschijnt nu rechts een driehoekje.
Klik om in- of uit te klappen.
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Pagina's en berichten

Pagina's zijn bedoeld om informatie te publiceren die niet snel verandert zoals bijvoorbeeld een
Contact pagina of een routebeschrijving.
Berichten zijn vaak actueler:  nieuwsberichten voor een krant of columns voor een tijdschrift.
Berichten zijn steeds nieuwe artikelen - kort of lang - die je site levend houden.
Berichten staan meestal in volgorde van publicatie datum.
Niet iedere website maakt gebruik van berichten.

Pagina’s
Je kunt pagina’s bewerken zoals beschreven in de hierna volgende hoofdstukken.
Of en hoe je pagina’s eventueel zelf kunt aanmaken en plaatsen in een menu, daarover ontvang je
zo nodig een aparte handleiding omdat dit per web-ontwerp kan verschillen.

Berichten
Nieuw blogbericht toevoegen
Klik in het menu links op berichten en vervolgens op nieuw bericht.

Vul de titel in. Typ of plak de inhoud van het bericht.
Klik op publiceren.
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Categorieën en tags
Berichten zijn op verschillende manieren op te roepen op een berichtenpagina of in het menu:
- Meest recente
- Per categorie
- Per tag
- Uit het archief per maand

Toekennen van een categorie aan een bericht
Het venster hiernaast is zichtbaar als je een bericht
bewerkt.

Kies een categorie of maak een nieuwe categorie.

Toekennen van een tag aan een bericht
Koppel aan je bericht één of meer tags (als je niets
kiest krijgt het bericht geen tag).
Maak zo nodig een tag erbij of klik op ‘Kies uit de
meest gebruikte tags’.
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Gebruik van de editor

De meeste buttons die bovenaan de editor staan zijn wel duidelijk. Ze werken hetzelfde als in een
tekstverwerkingsprogramma. Een aantal veel gebruikte en/of speciale zal ik hieronder uitleggen.

Menu uitklappen

Als je niet alle buttons ziet klik dan op de knop rechts bovenaan.

Kopjes

Hiermee kun je een tussenkopje maken of terug naar de normale tekst.
Paragraaf = de normale tekst/platte tekst.

Als je een kopje hebt gemaakt en je wilt er weer gewone tekst van maken.
Koptekst 1 = Hoofdkop, deze wordt al gebruikt in de titel van je bericht
Koptekst 2 = Belangrijke tussenkop
Koptekst 3 = Kleiner tussenkopje
Koptekst 4 = Klein tussenkopje

Vet, cursief en opsomming

Dit werkt net als bij een gewone tekstverwerker. Selecteer de teksten en klik op een van de buttons.

Link maken van tekst

Voor het maken van een link naar een andere site in je tekst. Lees hoe je dit doet in het hoofdstuk
Invoegen van een weblink

Verwijderen van een link

Om een link te verwijderen selecteer je de gelinkte tekst en klik op het verbroken link teken.

 Vreemde tekens invoegen
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Speling checken

 Undo en Redo

TIP 1

Het tekstinvoervenster van de editor is gemakkelijk te vergroten door aan de rechter onderkant aan
het hoekje te trekken.

TIP 2

Met deze button vergroot je het tekstinvoervenster tot de grootte van je browser. Handig bij veel
tekstbewerkingen en lange teksten.
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Belangrijk! Schone tekst

Het is zeer belangrijk dat je schone tekst (ook wel platte tekst) op je website gebruikt. Tekst die niet
vervuild is met onzichtbare codes die meekomen vanuit Word of andere tekstverwerkers.

Om van Word-tekst schone tekst te maken, gebruik je deze knoppen:

De knop  T gebruik je om tekst uit een tekstverwerkingsprogramma te plakken als platte tekst. Platte
tekst is tekst zonder opmaakkenmerken zoals kopjes, vet en cursief die Word heeft aangemaakt.

Kopieer tekst uit een document die je wilt gebruiken. Klik de knop T, en plak de tekst in het
venstertje.  Klik op Invoegen. In de meeste gevallen is dit voldoende om op te schonen.

Controleer dit door op de het tabblad [Tekst] te klikken. Als het goed is zie je je tekst, met soms
codes  < h2 > en < /h2 > om de regel heen. Meer niet.
Keer weer terug naar je berichtenvenster door op het tabblad [Wysiwyg] (What you see is what you
get) te klikken.

 

Als er nu nog wel < div > of <strong > in je code staat ben je nog niet klaar. Kopieer de tekst
nogmaals en plak nu via de knop W. Deze is specifiek bedoeld is om Word-kenmerken te
verwijderen. Controleer dit weer op het tabblad [Tekst].

Soms staat er nu nog bijvoorbeeld <span style> of misschien nog andere opmaakkenmerken die je
moet verwijderen. Ga weer naar tabblad [Wysiwyg].  Selecteer deze tekst en klik op de knop
gummetje. Je hebt nu een kale versie van je tekst. Een uitstekend uitgangspunt voor je webtekst.

Styling gebeurt vervolgens met de knoppen aan de linkerkant boven het venster. Voeg niet teveel
vreemde vormgevingselementen toe. Gebruik liever alleen onder [Paragraaf] de koptekst 2 en
koptekst 3 en verder vet en cursief.

Ben je niet tevreden over bijvoorbeeld de kleur van een kop, of een andere opmaak, overleg dan
even met mij. Het is niet veel werk om aan te passen en jij houdt een consistente website in je
eigen huisstijl.
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Plaatsen van foto’s in de tekst

Voor het plaatsen van een foto in een bericht of een pagina zet je je cursor op de plek in de tekst
waar de foto moet komen en klik op Media toevoegen (boven de balk met buttons).

Je komt dan in het venster Media toevoegen.

Je hebt nu verschillende mogelijkheden. De belangrijkste zijn:

Bestanden uploaden
Deze gebruik je als je de foto nog niet eerder op de site hebt gebruikt.

Mediabibliotheek
Deze gebruik je als je foto al geüpload is. Klik de foto aan die je wilt plaatsen. Rechts naast het
overzicht zie je het venster hieronder.

Vul de Titel in (handige naam voor jezelf).
Het onderschrift hoeft niet ingevuld, tenzij dat onderdeel wordt getoond
aan de voorkant van je website.
Vul de Alt text en de Beschrijving in, max. 5 woorden (goed voor de
vindbaarheid).
Uitlijning
Kies een linkslijnend, rechtslijnend of niet lijnend (de tekst gaat verder
onder de foto).
Link naar
Kies hier Mediabestand om je foto in een lightbox te tonen.
Kies hier Geen om je foto niet te laten vergroten.
Kies een Afmeting.

Klik op In pagina voegen.

Klik bij de pagina nog op Bijwerken.
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Bewerken van foto’s

Als je de foto in de tekst hebt geplaatst kun je hem nog aanpassen.

Klik op de foto in de tekst. Er verschijnen nu 2 buttons linksboven in de foto.

Klik op  om de foto te bewerken.

Je ziet nu onderstaand scherm

Er zijn nu wat mogelijkheden om te wijzigen:
Pas met de afmeting de maat aan.
Pas de uitlijning aan.
Vul desgewenst nog een onderschrift in.
Klik op Bijwerken.
Klik bij de pagina nog eens op Bijwerken.
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Invoegen van een YouTube-film

Ga naar YouTube waar de film staat die je wilt insluiten op je website.

Klik op Delen.
Klik vervolgens op Insluiten.
Vink uit: “voorgestelde video’s weergeven wanneer de video is afgelopen’.
Kopieer de code uit het YouTube-venster. Deze code begint met <iframe  en eindigt met </iframe>.

Ga nu naar je WordPress achterkant en open de pagina of het bericht waar je de film wilt plaatsen.
Klik rechts bovenaan het tekstinvoervenster op het tabblad [Tekst].  Je ziet dan kale tekst eventueel
met codes omgeven.

Plak de gekopieerde code van YouTube op de plek waar je de film wilt zien.
Klik op Bijwerken of Publiceren.

NB. Bij films van derden is soms niet toegestaan om ze in te sluiten op een andere website. In dat
geval kun je een tekst-link maken om direct naar de YouTube-pagina te wijzen.
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Invoegen van een weblink

Naast afbeeldingen zul je soms ook links naar andere sites of pagina's op willen nemen in je
artikelen.
Om dat te kunnen doen moet je eerst de tekst in je bericht selecteren waar je een link aan wilt
koppelen. Selecteer je geen tekst dan kun je ook geen link invoegen. De icoon om een link in te
kunnen voegen blijft dan heel licht grijs. Heb je wel een tekst gedeelte geselecteerd, dan verandert
de icoon en kun je hem aanklikken.

Na het aanklikken krijg je een scherm zoals hieronder.

Bij URL plak je het webadres waar je de tekst aan wilt linken.
Bij Titel schrijf je de titel van die pagina of iets dat je zelf bij die pagina vindt passen.
De optie ‘Open link in een nieuw venster/tab’ spreekt voor zich.

Bij de meest recente versies van WordPress zie je een extra lijn die je aan kunt klikken:
> Of link naar een bestaand bericht of pagina

Klik je daarop dan krijg je alle berichten en pagina's die je al op je site hebt staan te zien en
kun je een interne link aanmaken. Een interne link is een link binnen je eigen website.
Na invulling klik je op Link toevoegen. Nu is de link in je bericht opgenomen.

TIP
Voor een link naar een email-adres gebruik je bij ‘URL’
mailto: in plaats van http:// Bijvoorbeeld: mailto:info@webadres.nl
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Een pdf linken aan een stuk tekst

Upload eerst de pdf naar de Mediabibliotheek.
Klik op Media in de linkermenubalk.
Klik op Bewerken bij de pdf die je aan de tekst wilt linken.
Je ziet dan aan de rechterkant dit venster:

Kopieer de regel die staat bij Bestand URL.

Ga nu naar je Pagina of Bericht waar de pdf gelinkt moet worden.

Selecteer de tekst waar je de pdf aan wilt linken en klik op .

Je komt dan in het venster Link invoegen/bewerken.

Plak bij URL de regel van de Bestand URL die je net hebt gekopieerd.
Bij Titel typ je een relevant woord of uitleg, maximaal 5 woorden.
Kies Open link in een nieuw venster/tab als je dat wilt.
Klik op Link invoegen.
Als je nu, aan de voorkant van je site, op de link tekst klikt dan opent de pdf in je browser, of wordt
gedownload, afhankelijk van de browser en instellingen.

WordPress-handleiding   |  versie 1.0 - oktober 2013 13 van 14
Samenwerkingsverband: texelsites.nl + halfjuni webwerk + vandepolgrafischontwerp + alva-design

dit
 is

 ee
n w

ate
rm

erk

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.texelsites.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIL22E1fSIKWuceMAy05RW0J3q7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.halfjuni.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvdvz3owXoYlhxfqNr9LdV2NtOxA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vandepolgrafischontwerp.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJB-aZIh3F1FX6M9hEI1h58EeH1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alva-design.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXgyho94J8GNIT05G4Js2R_WbFCg


Nu of later publiceren, of bewaren als concept

Voor het bewaren van berichten en pagina’s zijn er verschillende mogelijkheden. Op elke pagina
staat aan de rechterkant het kader ‘Publiceren’. Daar kun je de volgende dingen instellen:

Opslaan als concept
Het bericht is dan wel aan de achterkant zichtbaar,
nog niet aan de voorkant.
Klik op Opslaan als concept.

Zichtbaarheid: Openbaar
Openbaar is voor iedereen zichtbaar.
Privé is alleen zichtbaar voor de ingelogde
redacteuren, niet voor bezoekers, en niet voor
abonnees. Het bericht staat dan wel op de site.
Klik op OK en vervolgens op Publiceren.

Uitgesteld publiceren
Kies een tijdstip in de toekomst en klik vervolgens
op Publiceren. Het bericht wordt automatisch op het
gekozen tijdstip gepubliceerd.
Klik op OK en vervolgens op Publiceren.

Onmiddellijk publiceren
Na het typen of bewerken van het bericht kun je
direct op Publiceren klikken. Het bericht wordt direct
gepubliceerd.

Disclaimer: Bij het samenstellen van deze handleiding is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de opgenomen
informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige onjuist verstrekte informatie in deze handleiding.
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