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1. Introductie
In deze gebruikershandleiding lichten wij de belangrijkste functionaliteiten toe, met
betrekking tot het gebruik, van het Content Management Systeem (CMS) op
Wordpress.
Deze handleiding is geschreven voor klanten die gebruik maken van de Werkenbij
website van Connexys. Deze Werkenbij website bestaat uit twee delen, te weten:



De “voorkant/frontend” (ook wel website genoemd);
De beheeromgeving/Het CMS

De “voorkant” is meestal een “werkenbij” site, maar kan ook een specifieke website
zijn die toegespitst is op mobiliteit. Op deze site kunnen bezoekers (potentiële
sollicitanten) allerlei nuttige bedrijfsinformatie vinden en de vacatures waar hij/zij
naar op zoek is . Hierbij kan gedacht worden aan:









Informatie over de organisatie (missie/visie/doelstellingen/jaarplannen etc.);
Informatie over de medewerkers binnen de organisatie;
Fotografie en video van de organisatie;
Social media uitingen van de organisatie;
Nieuwsberichten over de organisatie;
Vacatures binnen de organisatie;
Stages binnen de organisatie;
Contactinformatie van de organisatie.

Daarnaast kunnen bezoekers een uitgebreid aantal acties doen op de “voorkant”:











Bedrijfsinformatie zoeken;
Foto’s en video’s van de organisatie bekijken;
Ervaringen van medewerkers (toekomstige collega’s) lezen en bekijken;
Solliciteren op een vacature;
Een open sollicitatie versturen;
Solliciteren op een stageplek;
Aanmelden voor de jobalert;
Indien van toepassing: Inschrijven voor mobiliteit (en een profiel aanmaken);
Nieuwsberichten lezen en hierop reageren;
Contact opnemen met de organisatie.

De beheeromgeving van de “werkenbij” site, welke het CMS wordt genoemd, biedt
diverse uiteenlopende functionaliteiten. In deze handleiding komen onderstaande
onderwerpen aan bod:







De opmaak, lay-out en (pagin)opbouw van de website aanpassen
Contentpagina’s aanmaken, aanpassen en verwijderen
Foto- en videomateriaal opslaan en gebruiken
Nieuwsberichten aanmaken, aanpassen en verwijderen
Social Media uitingen beheren
Contactformulier(en) aanmaken, aanpassen en verwijderen
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Stamgegevens importeren vanuit de recruitment applicatie van Connexys,
zoals:
o Vacatures
o Organisaties, afdelingen en teams
o Contactpersonen
Grote diversiteit aan widgets gebruiken en inzetten op de website
Gebruikers aanmaken, aanpassen en verwijderen

Wat bijzonder is aan het CMS is dat het naadloos geïntegreerd is met de uitgebreide
recruitment applicatie van Connexys. Deze applicatie stelt je bijvoorbeeld in staat om
het selectieproces te stroomlijnen met behulp van inrichtbare workflow(s). Indien
gewenst kunnen klanten hiervan eenvoudig gebruik gaan maken.
1.1 Startpunt
Wanneer de werkenbij website bij Connexys is afgenomen, dan zal een Support
Consultant van Connexys ervoor zorgen dat er een werkenbij website (voorkant) en
een bijbehorend CMS op Wordpress (beheeromgeving) klaar wordt gezet waarbij
minimaal het onderstaande vooraf ingericht staat:





Geïnstalleerd ‘Werkenbij theme’;
Geïnstalleerde plugins;
Geïnstalleerde widgets;
Import voor vacatures, organisaties en contactpersonen vanuit de Connexys
recruitment applicatie is ingericht en werkend.

Vanaf dit moment kun je je eigen werkenbij website volledig naar wens aanpassen.
1.2 Uitgangspunten
In deze handleiding gaan wij uit van het volgende:










Wij gaan ervan uit dat het CMS is gevuld met stamgegevens van jouw
organisatie. Dit kunnen de stamgegevens zijn die in de recruitment applicatie
van Connexys bekend zijn en vervolgens geïmporteerd zijn in het CMS;
Wij gaan uit van een gebruiker die toegang heeft tot alle functionaliteiten.
Echter, een gebruiker kan geen aanpassingen op de, vooraf door Connexys
geïnstalleerde, “Werkenbij theme(s)”, plugins en widgets doorvoeren. Het is
hierdoor mogelijk dat in jouw specifieke situatie bepaalde schermen niet
zichtbaar en/of aanpasbaar zijn;
Wij gaan ervan uit dat het CMS gekoppeld is met een “werkenbij site”, een
mobiliteitsomgeving of een intranetomgeving van een organisatie;
Er zal altijd één versie van het CMS in gebruik zijn. Middels ons uitgebreide
versiebeheer zorgen wij ervoor dat iedere klant gebruik maakt van dezelfde
versie zodat iedere klant gebruik kan maken van de nieuwste functionaliteiten
met betrekking tot het “theme”, de “plugins” en de “widgets”;
Connexys zal meerdere malen op jaarbasis het versiebeheer aanpassen. Dit
betekent dat bij een nieuw versienummer nieuwe functionaliteiten beschikbaar
zijn voor de werkenbij website. Uiteraard zullen wij daarbij alle klanten die met
ons CMS werken tijdig informeren en uitleg geven;
Wij gaan ervan uit dat alle gebruikers van het CMS een training hebben gehad
van een aangewezen Connexys consultant, omtrent het werken met het CMS.
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Wij streven ernaar twee keer per jaar iedere klant met een werkenbij website op
locatie te bezoeken om de website te beoordelen middels een zogeheten “APKkeuring” en gezamenlijk te bepalen of op dat moment het maximale uit de
werkenbij website wordt gehaald.
Sommige screenshots bevatten gegevens zoals de beheerder/administrator deze
ziet en zoals deze op het moment van schrijven getoond worden. Het kan dus zijn
dat de schermen voor jou er anders uitzien.
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2. Algemeen
2.1 Inloggen
Gebruikers van het VMS kunnen inloggen op de applicatie via de URL:

www.klantURL.nl/wp-admin
Bijvoorbeeld:

http://www.werkenbijconnexys.nl/wp-admin/
Wanneer je deze URL opent, wordt het volgende inlogscherm getoond:

Je kan inloggen door bij het veld “Gebruikersnaam” je eigen e-mailadres in te voeren.
Bij het veld “Wachtwoord” dient het wachtwoord ingevoerd te worden.
Indien je het blokje “Deze gegevens onthouden” aanvinkt, is het bij een volgend
bezoek niet meer nodig deze gegevens in te vullen.
Wanneer je nog geen wachtwoord hebt, dien je contact op te nemen met de
beheerder van de applicatie. Deze beheerder kan voor iedere gebruiker een
wachtwoord aanmaken.
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Klik dan op “wachtwoord vergeten”. Aan het emailadres dat gekoppeld is aan de betreffende gebruiker wordt dan direct een nieuw
wachtwoord toegestuurd.

Tip: Gebruik voor je wachtwoord minimaal 8 tekens waaronder 1 hoofdletter en 1
cijfer.
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2.2 Dashboard
Het dashboard is een standaard startpagina die verschijnt nadat je bent ingelogd. Het
dashboard is een handig en duidelijk overzicht van allerlei gegevens. Je kunt van
hieruit snel navigeren naar andere onderdelen en direct acties ondernemen op nieuw
binnengekomen informatie en het plaatsen van nieuwe informatie (content).

Het dashboard is verdeeld in een aantal onderdelen, te weten:



Het Linker actiemenu;
Dashboard items.
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2.2.1 Het Linker actiemenu
Het Linker actiemenu geeft inzicht naar welke onderdelen van het CMS en de
werkenbij website genavigeerd kan worden.

In het schema op de volgende pagina worden de belangrijkste onderdelen toegelicht.
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Onderdeel

Toelichting

Dashboard

Door op dit onderdeel te klikken kom je (wanneer je bijvoorbeeld op een
andere pagina dan dashboard bent) terecht op het dashboard.

Berichten

Via dit onderdeel kun je nieuwe (nieuws) berichten plaatsen op de
website en de geplaatste nieuwsberichten bekijken en aanpassen.

Contactpersonen

Via dit onderdeel kun je zien welke contactpersonen (automatisch)
geïmporteerd zijn vanuit de Connexys recruitment applicatie.

Organisatie

Via dit onderdeel kun je zien welke organisaties en
organisatieonderdelen (automatisch) geïmporteerd zijn vanuit de
Connexys recruitment applicatie.

Vacatures

Via dit onderdeel kun je zien welke vacatures (automatisch)
geïmporteerd zijn vanuit de Connexys recruitment applicatie.

Faqs (Frequently Asked
Questions)

Via dit onderdeel kun je zelf veelgestelde vragen en bijbehorende
antwoorden aanmaken, aanpassen en verwijderen.

Media

Alle afbeeldingen, video’s en overige bestanden die je in het CMS
gebruikt voor pagina’s op de website worden opgeslagen in het CMS. Via
dit onderdeel kun je zien welke bestanden er ooit geüpload zijn en kun
je tevens nieuwe bestanden uploaden om (later) te gebruiken.

Medewerkers

Via dit onderdeel kun je medewerkers toevoegen, aanpassen en
verwijderen. Hier kun je tevens de medewerkers koppelen aan de
geïmporteerde contactpersonen vanuit de Connexys Recruitment
Applicatie.

Pagina’s

Via dit onderdeel kun je pagina’s toevoegen, aanpassen en verwijderen.
Deze pagina’s worden na het toevoegen in het CMS direct getoond op de
website en na het verwijderen direct verwijderd.

Reacties

Via dit onderdeel kun je zien welke reacties er door bezoekers zijn
gegeven op de (nieuws) berichten. Tevens kun je hier direct reageren op
de gegeven reacties.

Contact

Via dit onderdeel kun je zien welk contactformulier er gebruikt wordt op
de website. Tevens kun je hier het contactformulier aanpassen met
meer/minder velden die een bezoeker moet/mag invullen als hij een
contactformulier opstuurt.

Weergave

Via dit onderdeel kun je de ‘look and feel’ van de website aanpassen. Je
kunt hierbij denken aan het aanpassen van:

Volgorde van de contentpagina’s;

Kleuren voor de achtergrond, menubalken en buttons

Logo, titel en slogan van de website

Inrichten en aanpassen van de beschikbare widgets

Plugins

Via dit onderdeel kun je zien welke plugins Connexys heeft geïnstalleerd.

Gebruikers

Via dit onderdeel kun je zien welke gebruikers toegang hebben tot het
CMS. Tevens kun je nieuwe gebruikers aanmaken en bestaande
gebruikers aanpassen en/of verwijderen.

2.2.2 Dashboard items
Het CMS wordt standaard opgeleverd met onderstaande dashboard items die nuttige
informatie of functionaliteiten bevatten:






Op dit moment
QuickPress
Recente concepten
Recente reacties
Binnengekomen links
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Dashboard item

Toelichting

Op dit moment

Hier kun je, kort samengevat, zien welke informatie, content, berichten
en reacties aanwezig zijn in het CMS, met daarbij de bijbehorende
aantallen. Van hieruit kun je direct doorklikken naar de betreffende
pagina’s, berichten en reacties.

QuickPress

Hier kun je op een eenvoudige en snelle manier een (nieuws) bericht
opstellen en direct plaatsen op de website.

Recente concepten

Hier kun je de (nieuws) berichten die je hebt aangemaakt en als concept
hebt opgeslagen zien. Van hieruit kun je direct doorklikken naar de
concepten.

Recente reacties

Hier kun je de laatste reacties zien die bezoekers van de website hebben
achtergelaten op de geplaatste (nieuws) berichten. Tevens kan er direct
op de achtergelaten reactie gereageerd worden.

Binnengekomen links

Hier kun je zien welke andere sites doorlinken naar de website op basis
van Google blog search.

Via het onderdeel ‘Scherminstellingen’ kun je vervolgens zelf bepalen welke dashboard
items je wel/niet getoond wilt hebben op het dashboard.
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3. Opbouw van het CMS
Vrijwel elk scherm is binnen het CMS is opgebouwd volgens een vaste indeling en
logica.





Linker actiemenu (groene lijn)
Submenu’s (rode lijn)
Middenscherm: De inhoud (blauwe lijn)

3.1 Linker actiemenu
Elk onderdeel in het linker actiemenu herken je aan een eigen icoon. Afhankelijk of er
submenu’s aanwezig zijn, worden deze getoond wanneer je met je cursor over het
onderdeel beweegt. Op elk onderdeel kan geklikt worden, waardoor je in het
betreffende menu terecht komt, waarbij je de gewenste actie kunt uitvoeren. Je kunt
hierbij denken aan het aanpassen van de lay-out en look and feel van de website, het
aanmaken, aanpassen en verwijderen van pagina’s en het beheren van
nieuwsberichten, medewerkers en gebruikers.
3.2 Submenu’s
Indien een onderdeel in het linker actiemenu beschikt over één of meerdere
subpagina’s, dan worden deze direct zichtbaar wanneer je met je muis over het
betreffende onderdeel beweegt. Zoals weergegeven in bovenstaand screen shot heeft
het onderdeel ‘Vacatures’ drie submenu’s, te weten: ‘Vacatures’, ‘Add new’ en ‘Facets’.
Door op één van deze submenu’s te klikken, kom je direct in het actiemenu terecht.
Wanneer je op een onderdeel in het linkeractie menu klikt of op een bijbehorend
submenu, dan zal het onderdeel in het linker actiemenu volledig uitgeklapt worden.
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Hierdoor worden alle submenu’s van dit onderdeel onder elkaar getoond in het linker
actiemenu. Vanaf dat moment kunnen de submenu’s aangeklikt worden.

3.3 Middenscherm: De inhoud
Door op een onderdeel of een bijbehorend submenu in het linker actiemenu te klikken
wordt direct de bijbehorende actiepagina opgeroepen. De inhoud van deze pagina
wordt vervolgens getoond in het midden van het scherm. In dit middenscherm kun je,
afhankelijk van welk onderdeel of submenu is aangeklikt, de bijbehorende
informatie/inhoud zien en de gewenste aanpassingen doorvoeren.
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4. De werkenbij website aanpassen
Zoals aangegeven bij ‘1.1 Startpunt’ is het CMS klaargezet met een ‘Werkenbij
theme’, geïnstalleerde plugins en widgets en ingerichte en werkende imports van
vacatures, organisaties en contactpersonen vanuit de Connexys recruitment applicatie.
4.1 Uitleg begrippen
Alvorens er uitgelegd wordt hoe de werkenbij website volledig naar wens kan worden
ingericht, aangepast en beheerd, worden in onderstaand schema de bovenstaande
begrippen kort toegelicht.
Begrip

Toelichting

‘Werkenbij Theme’

De Werkenbij website wordt opgeleverd met één standaard theme, het
‘Werkenbij theme’. Dit theme zorgt voor een perfecte werking van de
Werkenbij website en de mogelijkheid om de website eenvoudig qua
look and feel aan te passen.
Door het installeren van dit thema worden er extra functionaliteiten aan
de website toegevoegd om een nog beter beeld van de organisatie te
kunnen geven. Denk hierbij aan het zoeken en het tonen van de
vacatures, verschillende templates voor het tonen van content en
mogelijkheden om werknemers aan het woord te laten om zo een goed
beeld te geven van de werkzaamheden binnen de organisatie.

Plugins

WordPress staat bekend om zijn rijke aanwezigheid van plugins die
toegevoegd kunnen worden. Deze plugins stelt je als eigenaar van een
website in staat om nieuwe functionaliteiten/ mogelijkheden toe te
voegen. Wanneer de standaard werkenbij website is afgenomen dan zijn
onderstaande plugins voor je geïnstalleerd. Vervolgens geven wij je
toegang tot toepasselijke pagina’s en/of functionaliteiten.








Connexys Werkenbij
Connexys Werkenbij
Connexys Werkenbij
Connexys Werkenbij
Contact Form 7
Connexys Werkenbij
SEO by YOAST

Vacatures
Organisaties
Contactpersonen
SOLR

LET OP: Connexys heeft, met betrekking tot de werkenbij website, het
beheer over de Plugins binnen Wordpress. Er kunnen, in het kader van
het versiebeheer van het CMS, geen plugins handmatig geïnstalleerd en
geüpdatet worden.
Widgets

Widgets zijn kleine modules die door jou als gebruiker toegevoegd
kunnen worden aan de website door middel van een drag-and-dropsysteem in WordPress. Als gebruiker van WordPress heb je toegang tot
de standaard widgets die WordPress kent. Echter, door bovenstaande
plugins heb je tevens toegang tot specifieke Connexys widgets welke
zorgen voor een nog betere beleving van de Werkenbij website. Een
overzicht van welke widgets aanwezig zijn en de uitleg hoe deze
gebruikt kunnen worden, staat beschreven in BIJLAGE 1: Uitleg
Widgets.

Imports

Een import zorgt ervoor dat er informatie vanuit de Connexys
recruitment applicatie binnen wordt gehaald in het CMS. Dit is van
belang om vacatures, contactpersonen en organisaties te kunnen tonen
op de website, waardoor bepaalde pagina’s (zoals een vacatureoverzicht
en vacature detailpagina) op de website automatisch voorzien worden
van informatie.
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4.2 Volgorde
Het CMS biedt uiteenlopende mogelijkheden om de look and feel en de
informatie/content, welke op de werkenbij website staat, in te kunnen zien en deze
zelf aan te passen. Voor deze handleiding hebben wij ervoor gekozen om de
belangrijkste onderdelen, zoals deze beschreven en toegelicht staan in ‘2.2.1 De
Linkermenu balk’ via onderstaande volgorde te beschrijven:













Look and feel aanpassen, via onderdeel ‘Weergave’
Pagina’s aanmaken, aanpassen en verwijderen en Contentbeheer, via
onderdeel ‘Pagina’s’
Medewerkers aanmaken, aanpassen en verwijderen, via onderdeel
‘Medewerkers’
Berichten aanmaken, aanpassen en verwijderen, via onderdeel ‘Berichten’
Contactformulieren aanmaken, aanpassen en verwijderen via onderdeel
‘Contact’
Veelgestelde vragen aanmaken, aanpassen en verwijderen via onderdeel
‘FAQ’S’
Gebruikers aanmaken, aanpassen en verwijderen, via onderdeel ‘Gebruikers’
Media beheren via onderdeel ‘Media’
Reacties op (nieuws) berichten beheren via onderdeel ‘Reacties’
Vacatures bekijken via onderdeel ‘Vacatures’
Organisaties bekijken via onderdeel ‘Organisaties’
Contactpersonen bekijken via onderdeel ‘Contactpersonen’

Elk van bovenstaande onderdelen en bijbehorende mogelijkheden zullen beschreven
worden in een aparte paragraaf.
4.3 Weergave
Via het onderdeel ‘Weergave’ kun je volledig naar wens de ‘Look and feel’ van de
werkenbij website aanpassen.

Door met de muis over het onderdeel ‘Weergave’ te bewegen wordt duidelijk welke
submenu’s er aanwezig zijn.
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Door op het onderdeel ‘Weergave’ te klikken kom je terecht op een overzichtspagina
omtrent het ‘Werkenbij Theme’. Op deze pagina staan ook weer de subpagina’s
vernoemd waar direct naar doorgeklikt kan worden.

Per submenu wordt hieronder beschreven wat er aangepast kan worden.
4.3.1 Thema’s
Wanneer je op het submenu ‘Thema’s’ klikt kom je op exact dezelfde pagina terecht
als wanneer je op ‘Weergave’ zou klikken. Dit submenu kun je gebruiken om vanuit
een ander onderdeel snel bij de informatie omtrent het ‘Werkenbij Theme’ te komen.
4.3.2 Thema instellingen
Wanneer je op het submenu ‘Thema instellingen’ klikt dan kom je terecht op een actie
pagina waarop je een groot aantal aanpassingen kan doorvoeren die van invloed zijn
op de look and feel van de werkenbij website. De belangrijkste onderdelen worden
verder uitgelegd.
Onderdeel

Toelichting

Identiteit

Hier kun je de visuele opmaak van de werkenbij website aanpassen
door,onder andere een logo, een favicon, een hoofdkleur, een subkleur
en een achtergrond kleur van de fotoslider toe te voegen of te wijzigen.

Template pages

Hier kun je aangemaakte pagina’s koppelen aan Template pagina’s die
ervoor zorgen dat de pagina’s op een bepaalde opmaak worden getoond.
Het betreft de pagina’s:





Medewerkers
Vakgebieden
FAQ
Sitemap

Footer

Hier kun je aangeven welke tekst er in de footer (onderaan op elke
pagina van de website) moet komen te staan, welke titel de footer mag
krijgen en naar welke pagina de footer mag doorverwijzen.

Juridisch

Hier kun je aangeven welke tekst er getoond moet worden onder de
footer. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven welke organisatie de website
gebouwd heeft en wie er verantwoordelijk is voor de fotografie.
Daarnaast kun je hier aangeven of je de cookiemelding wilt tonen en zo
ja, welke tekst in deze melding moet komen.

Facetten

Hier kun je aangeven welke facetten (zoekfilters voor vacatures)
getoond moeten worden in de footer.

Delen

Hier kun je aangeven welke tekst er gebruikt moet worden om aan te
kunnen geven dat je een pagina of vacature kunt delen via de werkenbij
site.

Google Analytics

Hier kun je je eigen Google Analytics ID invoeren en koppelen.
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Logo
Bij het onderdeel logo kun je het logo van de eigen organisatie toevoegen. Dit kan
door op de button ‘Selecteer afbeelding’ te klikken.

Vervolgens wordt er een pop-up getoond met de vraag hoe je het logo wilt toevoegen.
Dit kan op de volgende manieren:





Vanaf je eigen computer (klik hiervoor op ‘Bestanden selecteren’);
Vanaf een URL (internetpagina waar de afbeelding staat);
Vanaf de mediabibliotheek waar alle opgeslagen afbeeldingen staan;
Slepen van bestanden vanaf je eigen computer naar ‘Sleep hier je bestanden
naartoe’.

Indien je voor ‘Bestanden selecteren’ kiest dan wordt er een pop up scherm getoond
en gevraagd welk bestand van je eigen computer je wilt gebruiken als logo. Wanneer
je het gewenste bestand hebt gevonden en geselecteerd, dan wordt deze geüpload
binnen Wordpress. Vervolgens wordt de geselecteerde afbeelding getoond en kun je,
indien gewenst, de afbeelding bewerken.
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Wanneer je op de button ‘Invoegen in bericht’ klikt dan wordt de afbeelding
opgeslagen en zal deze getoond worden als logo op de werkenbij website. Je komt
vervolgens weer terug op de subpagina ‘Thema instellingen’ en daar wordt de
afbeelding die je als logo hebt geselecteerd getoond.
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Wanneer je onderaan de subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen
opslaan’ klikt dan wordt het logo opgeslagen en wordt deze direct linksboven op alle
pagina’s van de werkenbij website getoond.

Favicon
Een favicon is een kleine afbeelding die in de meeste internetbrowsers naast het
webadres getoond wordt in de adresbalk en in de favorieten van de internetbrowser
getoond wordt. Via het onderdeel ‘favicon’ heb je de mogelijkheid om zelf een favicon
toe te voegen.
Dit kan door op de button ‘Selecteer afbeelding’ te klikken.

Vervolgens wordt er een pop-up getoond met de vraag hoe je het favicon wilt
toevoegen. Dit kan op de volgende manieren:





Vanaf je eigen computer (klik hiervoor op ‘Bestanden selecteren’);
Vanaf een URL (internetpagina waar de afbeelding staat);
Vanaf de mediabibliotheek waar alle opgeslagen afbeeldingen staan;
Slepen van bestanden vanaf je eigen computer naar ‘Sleep hier je bestanden
naartoe’.
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Vervolgens kun je op dezelfde manier een afbeelding selecteren voor een favicon als
voor een logo. Om een geschikte geselecteerde afbeelding te gebruiken als favicon,
dien je ook hier te kiezen voor ‘Invoegen in bericht’, zodat de afbeelding opgeslagen
wordt en deze getoond wordt als favicon op de werkenbij website.
Je komt vervolgens weer terug op de subpagina ‘Thema instellingen’ en daar wordt de
afbeelding die je als favicon hebt geselecteerd getoond.

Wanneer je onderaan de subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen
opslaan’ klikt, dan wordt het favicon opgeslagen en wordt deze direct als favicon
getoond in de adresbalk van de internetbrowsers.

Pagina 20/131

Gebruikershandleiding Werkenbij Websites | 16-9-2014

Hoofdkleur
Via het onderdeel ‘Hoofdkleur’ heb je de mogelijkheid om de menubalk (welke op
iedere pagina van de werkenbij website terugkomt) te voorzien van een eigen kleur.
Je kan de hoofdkleur aanpassen door bij het onderdeel ‘Hoofdkleur’ op de button
‘Selecteer kleur’ te klikken.

Je kan in de kleurcode (indien je deze weet) zelf invoeren (bijvoorbeeld #eb0505) of
een kleur selecteren via de kleurenwaaier.

Wanneer je de kleurcode niet weet en zelf een kleur selecteert in de kleurwaaier dan
wordt wanneer je de bijbehorende kleurcode getoond.

Wanneer je onderaan de subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen
opslaan’ klikt dan wordt de hoofdkleur opgeslagen en wordt deze direct doorgevoerd
op de werkenbij website op de bijbehorende menubalk, buttons en links.
Subkleur
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Via het onderdeel ‘Subkleur’ heb je de mogelijkheid om een aantal buttons zoals
‘Zoeken’ en ‘Solliciteer’ te voorzien van een eigen kleur.
Je kan de subkleur aanpassen door bij het onderdeel ‘Subkleur’ op de button
‘Selecteer kleur’ te klikken.

Je kan in de kleurcode (indien je deze weet) zelf invoeren (bijvoorbeeld #62879e) of
een kleur selecteren via de kleurenwaaier.

Wanneer je de kleurcode niet weet en zelf een kleur selecteert in de kleurwaaier dan
wordt de bijbehorende kleurcode getoond.

Wanneer je onderaan de subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen
opslaan’ klikt dan wordt de subkleur opgeslagen en wordt deze direct doorgevoerd op
de werkenbij website op de bijbehorende buttons.
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Overige kleuren
Het selecteren van de overige onderstaande kleuren werkt exact hetzelfde als het
selecteren van de hoofdkleur en subkleur:





Base color (kleur voor de tekst);
Titelkleur (kleur voor titels op de website);
Subtitel kleur (kleur voor subtitels op de website);
Link kleur (kleur voor links op de website).

Footer
Via het onderdeel footer kun je de footer van de werkenbij website instellen. Deze
footer wordt op iedere pagina van de werkenbij website onderaan de pagina’s
getoond. Je hebt bij dit onderdeel de volgende mogelijkheden:




Een bestaande pagina linken vanuit de footer;
De Footer een titel geven;
Een tekst invoeren welke in Footer getoond wordt.

Wanneer je op de dropdown (links naast de rode pijl) button klikt dan worden de
bestaande pagina’s getoond welke vrijwel allemaal terugkomen op de werkenbij
website. Door één van deze pagina’s te selecteren kun je ervoor zorgen dat er in de
footer naar deze pagina doorgeklikt kan worden.
Wanneer je de footer een andere titel dan ‘Footer’ wilt geven, dan kun je bij het
onderdeel ‘Footer titel’ (blauwe pijl) een andere titel opgeven.
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Wanneer je een tekst in de footer (zoals bijvoorbeeld adres/contact gegevens van de
organisatie) wilt toevoegen en/of aanpassen, dan kun je dit bij het onderdeel ‘Footer
tekst’ (groene pijl) invoegen/aanpassen middels de tekst editor. Deze tekst editor is
voorzien van de bekende Word-opmaak, zoals het cursief en dikgedrukt maken en
onder- en doorstrepen van tekst, opsommingtekens en het positioneren van tekst.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om de weergave van het scherm aan te passen en
te switchen tussen WYSIWYG (What You See Is What You Get) en tekst scherm.
Wanneer je onderaan de subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen
opslaan’ klikt dan worden de Footer instellingen opgeslagen en worden deze direct
doorgevoerd op de werkenbij website in de footer op alle pagina’s.
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Juridisch
In het onderdeel ‘Juridisch’ kun je bij ‘Juridische tekst’ middels een zelfde tekst editor
als bij ‘Footer tekst’ tekst invoeren welke onder de Footer geplaatst wordt op iedere
pagina van de werkenbij website.

Hier kun je bijvoorbeeld aangeven welke organisatie de website gebouwd heeft en wie
er verantwoordelijk is voor de fotografie en je copyright aangeven, zoals ‘©Onze
organisatie 2013’
Daarnaast kun je hier de cookie instellingen van de werkenbij website aanpassen. Zo
kun je via een tekst editor de standaard cookiemelding tekstueel aanpassen (rode pijl
in onderstaand screenshot) en aangeven, middels een drop-downmenu, naar welke
bestaande pagina de cookiemelding moet doorverwijzen (blauwe pijl in in
onderstaand screenshot).
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Wanneer je onderaan de subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen
opslaan’ klikt dan worden de Cookie instellingen opgeslagen en worden deze direct
doorgevoerd op de werkenbij website.
Facetten
Via het onderdeel ‘Facetten’ kun je aangeven welke facetten (zoekfilters) terug
moeten komen in de Footer. Hierdoor kun je bijvoorbeeld direct doorverwijzen naar
vacatures die in een bepaalde regio vallen of bij een specifiek contract type horen
(zoals stage, detachering, vast contract etc.). De resultaten van het bijbehorende
facet worden als link getoond in de footer waardoor je direct bij alle bijbehorende
vacatures terecht komt.
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Door bij ‘Facetten in de footer’ het gewenste facet of de gewenste facetten aan te
klikken, verschijnt er een vinkje voor het betreffende facet. Wanneer je vervolgens
onderaan de subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen opslaan’ klikt
dan worden de geselecteerde facetten opgeslagen en worden deze direct getoond in
de footer op de werkenbij website.
Delen
Via het onderdeel ‘Delen’ kun je via ‘Button tekst voor delen’ (rode pijl in
onderstaand screenshot) de tekst opgeven die gebruikt moet worden voor het delen
van de werkenbij website via de aangesloten Social Media kanalen. Deze tekst wordt
getoond in de footer van de werkenbij site. Je kun hierbij denken aan een tekst als:
“Deel deze website via Facebook (of LinkedIn en Twitter).

Via ‘Bericht tekst voor delen’ kun je de tekst van het bericht zelf invoeren,
bijvoorbeeld: “Op de werkenbij website van Onze Organisatie staan de vacatures voor
jou!” De tekst die je hier invoert wordt vervolgens gebruikt als standaard bericht
wanneer iemand de werkenbij website deelt via een aangesloten Social Media Kanaal.
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Wanneer je onderaan de subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen
opslaan’ klikt, dan worden de ingevoerde teksten opgeslagen en worden deze direct
getoond wanneer iemand via zijn/haar Facebook/Twitter/LinkedIn de website deelt.
Google Analytics
Via het onderdeel ‘Analytics’ kun je bij het onderdeel ‘Google Analytics ID’ het Google
Analytics ID van je eigen organisatie invoeren en opslaan. Het Google Analytics ID
begint altijd met UA-, gevolgd met een cijferreeks een streepje en tot slot een cijfer.

Wanneer je het Google Analytics ID hebt ingevoerd en vervolgens onderaan de
subpagina ‘Thema instellingen’ op de button ‘Wijzigingen opslaan’ klikt, dan wordt het
Google Analytics ID van jouw organisatie opgeslagen en worden de resultaten van het
doormeten van de werkenbij website in het Google Analytics account van jouw
organisatie getoond.
4.3.3 Aanpassen
Naast dat je de look and feel via het submenu ‘Thema Instellingen’ kunt aanpassen
kun je dit ook doen via de button ‘Aanpassen’ welke vermeld staat bij het onderdeel
‘Thema’s’.

Wanneer je op de button ‘Aanpassen’ klikt dan kom je op een overzichtspagina welke
verdeeld is in twee delen. Aan de linkerkant kun je de look and feel via onderstaand
menu aanpassen (zie screenshot op de volgende pagina) en aan de rechterkant kun je
direct zien wat het resultaat van de aanpassing is op de werkenbij website.
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Websitetitel en ondertitel
Wanneer je op het onderdeel ‘Websitetitel en ondertitel’ klikt wordt er een menu
opengeklapt waarbij je deze titels kunt meegeven aan de werkenbij website.

Bij het veld ‘Websitetitel’ kun je de exacte naam van de werkenbij website opgeven,
zoals ‘Werkenbij bij Onze organisatie’ of ‘Vacatures bij Onze organisatie’ of ‘Banen bij
onze organisatie’. Deze titel wordt op iedere pagina de van de website getoond.
Bij het veld Ondertitel heb je de mogelijkheid de slogan van je organisatie te tonen,
zoals bijvoorbeeld ‘Geef je carrière glans en kom bij ons werken’ of ‘Wij zijn altijd op
zoek naar professionals’.
Door het onderdeel ‘Koptekst weergeven’ te voorzien van een vinkje, zorgt ervoor dat
bovenstaande titels getoond worden. Wanneer je deze uitvinkt, dan worden de titels
niet getoond.
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Identiteit
Wanneer je op het onderdeel ‘Identiteit’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij
je bestanden kunt uploaden die als logo en/of favicon kunnen fungeren op de
werkenbij website.

Indien er nog geen afbeeldingen zijn geüpload als logo of favicon, dan kun je middels
een afbeelding (vanaf bijvoorbeeld je bureaublad of vanuit een bestaande map met
foto’s) naar het juiste onderdeel slepen of door op ‘selecteer een bestand’ te klikken
de gewenste afbeelding toevoegen aan de website. Het logo wordt getoond links van
de titel van de website en het favicon komt terug in de internetbrowser en kan
getoond worden bij de browse geschiedenis.
Wanneer een afbeelding als logo of favicon is geselecteerd dan wordt deze direct bij
het betreffende onderdeel en op de werkenbij website getoond. Door op het logo of de
favicon te klikken kun je middels dezelfde manier het logo of de favicon aanpassen.
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Kleuren
Wanneer je op het onderdeel ‘Kleuren’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij je
de website op verschillende plekken van gewenste kleur kan voorzien.

Middels het overzicht op de volgende pagina wordt weergegeven waar welke kleur
terug komt:
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Kleur

Toelichting

Achtergrondkleur

Deze kleur wordt op de achtergrond van iedere pagina vanaf de
bovenkant tot en met de footer getoond.

Header tekstkleur

Deze kleur wordt gebruikt voor als er een titel en subtitel is en deze in
de header settings staan.

Base Color

Deze kleur wordt gebruikt voor alle teksten (behalve de footer).

Hoofd-kleur

De kleur wordt gebruikt voor de menu balk en vrijwel alle buttons.

Sub-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor de buttons ‘Zoeken’ en ‘Solliciteer’.

Titel-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor de titel van de website en titels van
content pagina’s.

Subtitel-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor de subtitel/slogan van de website

Link-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor alle uitingen op de website die een link
bevatten (pagina’s waar naar toe geklikt kan worden)

Netwerk-kleur

Deze kleur is alleen van toepassing bij een Custom (maatwerk) Theme.

Alle kleuren kunnen op dezelfde manier aangepast worden, door op een kleur te
klikken en middels een kleurenwaaier de gewenste kleur te selecteren. We hebben
hier de kleur ‘Achtergrondkleur’ als voorbeeld genomen.

Indien je een kleur selecteert of de reeds bekende kleurcode invoert, wordt bij het
veld ‘Huidige kleur’ de geselecteerde kleur getoond. In het veld eronder wordt vermeld
wat de exacte kleurcode is. Wanneer je op de button ‘Standaard’ klikt dan wordt
standaard de kleur ‘Wit’ met kleurcode ‘#ffffff’ gebruikt.
Voor elke kleur geldt dat je op deze manier de kleurcode kunt aanpassen in het
linkermenu en dat het resultaat van het aanpassen van de kleur direct wordt getoond
in het rechtermenu (de werkenbij website).
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Kopafbeelding
Wanneer je op het onderdeel ‘Kopafbeelding’ klikt wordt er een menu opengeklapt
waarbij de afbeelding getoond wordt welke bij het onderdeel ‘Header’ onder het menu
‘Weergave’ en het submenu ‘Thema’s’ is geüpload.

Bij dit onderdeel kun je bij ‘Headerinstellingen’ aangeven hoe de afbeelding uitgelijnd
moet worden. Middels het overzicht op de volgende pagina wordt weergegeven wat de
opties doen indien deze geselecteerd en opgeslagen worden.
Optie

Toelichting

Cover

Bij deze optie wordt de geselecteerde afbeelding over de gehele breedte
van de pagina’s getoond.

Auto

Bij deze optie wordt de foto uitgelijnd tot en met de breedte van de
contentpagina’s.

Indien je de afbeelding niet meer wilt gebruiken op de werkenbij website, dan kun je
op de button ‘Afbeelding verwijderen’ klikken. De geüploade afbeelding zal vervolgens
direct verwijderd worden.
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Achtergrondafbeelding
Wanneer je op het onderdeel ‘Achtergrondafbeelding’ klikt wordt er een menu
opengeklapt waarbij de afbeelding getoond wordt welke bij het onderdeel
‘Achtergrond’ onder het menu ‘Weergave’ en het submenu ‘Thema’s’ is geüpload.

Daarnaast kun je, wanneer er nog geen afbeelding is geüpload, vanuit dit onderdeel,
via ‘Nieuwe uploaden’ een nieuwe afbeelding uploaden en gebruiken als
achtergrondafbeelding voor de gehele werkenbij website. Bij de optie ‘Geüpload’
worden alle afbeeldingen getoond die in het verleden als achtergrondafbeelding zijn
geüpload.
Indien er een afbeelding is geüpload dan worden er een aantal extra mogelijkheden
getoond zoals weergegeven op het screenshot op de volgende pagina.
Middels het onderstaande overzicht wordt weergegeven wat de opties doen indien
deze geselecteerd en opgeslagen worden.
Optie
Achtergrond herhalen

Toelichting





Achtergrondpositie
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Bij ‘niet herhalen’ wordt de afbeelding 1 keer getoond
Bij ‘herhalen’ wordt de afbeelding horizontaal en verticaal
herhaald tot het beeld gevuld is.
Bij ‘verticaal herhalen’ wordt de afbeelding verticaal herhaald
Bij ‘horizontaal herhalen’ wordt de afbeelding horizontaal
herhaald
Bij ‘Links’ wordt de afbeelding links uitgelijnd op iedere pagina
Bij ‘Gecentreerd’ wordt de afbeelding gecentreerd uitgelijnd op
iedere pagina
Bij ‘Rechts’ wordt de afbeelding rechts uitgelijnd op iedere
pagina
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Achtergrond bijlage




Achtergrond afmeting




Bij ‘Gefixeerd’ blijft de afbeelding staan als er wordt gescrolled
in de pagina
Bij ‘Scrollen’ scrollt de afbeelding mee als er wordt gescrolled in
de pagina
Bij ‘Cover’ wordt de afbeelding over de gehele breedte en
hoogte van het scherm getoond en naar ratio geschaald
Bij ‘Auto’ behoudt de afbeelding zijn eigen afmetingen

Indien je een geselecteerde afbeelding niet meer wilt gebruiken op de werkenbij
website, dan kun je op de button ‘Afbeelding verwijderen’ klikken. De geüploade
afbeelding zal vervolgens direct verwijderd worden.
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Navigatie
Wanneer je op het onderdeel ‘Navigatie’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij
de beschikbare menu’s (horend bij het werkenbij thema) getoond worden welke bij
het onderdeel ‘Menu’s’ onder het menu ‘Weergave’ en het submenu ‘Thema’s’ zijn
geselecteerd.

Per menu kun je, middels een drop-down menu aangeven waar je deze op de
werkenbij website wilt tonen.
Deze menu’s zijn tijdens de implementatie van de werkenbij website
ingericht en zorgen ervoor dat de werkenbij website op een correcte manier
wordt getoond. Wij adviseren om de menu’s zoals deze zijn ingericht, niet
aan te passen. Indien je dit toch wenst, neem dan contact op met jouw
contactpersoon voor de werkenbij website bij Connexys.
Statische startpagina
Wanneer je op het onderdeel ‘Statische startpagina’ klikt wordt er een menu
opengeklapt (zoals weergegeven op het screenshot op de volgende pagina) waarbij je
instellingen kunt aanpassen voor de startpagina/de homepage.
Middels het onderstaande overzicht wordt weergegeven wat de opties doen indien
deze geselecteerd en opgeslagen worden.
Optie
Statische startpagina toont

Toelichting



Indien je voor ‘Je laatste berichten’ kiest dan worden op de
homepage alle geposte (nieuws) berichten getoond
Indien je voor ‘Een statische pagina’ kiest dan wordt de
opmaak van het ‘Werkenbij thema’ getoond (aanbevolen)

Startpagina



Hier kun je middels een drop-down menu aangeven welke
startpagina de homepage moet zijn. Bij een standaard
inrichting is dit de pagina ‘Home’ (aanbevolen)

Berichten



Hier kun je middels een drop-down menu aangeven welke
pagina van de website de Berichtenpagina moet zijn. Bij een
standaard inrichting is dit de pagina ‘Nieuws’ (aanbevolen)
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De startpagina en berichtenpagina zijn tijdens de implementatie van de
werkenbij website ingericht en zorgen ervoor dat de werkenbij website op
een correcte manier wordt getoond. Wij adviseren om de pagina’s zoals
deze zijn ingericht, niet aan te passen.
Indien je dit toch wenst,
neem dan contact op met jouw contactpersoon voor de werkenbij
website bij Connexys.
Opslaan en publiceren
Alle (opnieuw) geselecteerde instellingen worden pas definitief aangepast wanneer je
op de button ‘Opslaan & publiceren’ klikt.

Wanneer je op de button ‘Annuleren klikt’ worden de wijzigingen ongedaan gemaakt
en niet doorgevoerd op de werkenbij website.
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4.3.4 Header
Wanneer je op het submenu ‘Header’ klikt dan kom je terecht op een actie pagina
waarop je een aantal aanpassingen kan doorvoeren die van invloed zijn op de Header
(de bovenkant van de werkenbij website). Deze pagina is verdeeld in twee
onderdelen, te weten:



Kopafbeelding
Koptekst

Kopafbeelding
Bij het onderdeel kopafbeelding is het mogelijk een afbeelding te uploaden en ervoor
te zorgen dat deze afbeelding als Header getoond wordt op de werkenbij website.

Bij het onderdeel ‘Voorbeeld’ wordt getoond hoe de Header op de website er op dat
moment uitziet.
Afbeelding vanaf PC
Wanneer je op de button ‘Bestand kiezen’ klikt, dan wordt er een pop-up getoond
waarbij je de gewenste afbeelding van je computer kunt selecteren.
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Wanneer je een geschikte afbeelding vanaf je computer hebt geselecteerd, dien je op
de button ‘Uploaden’ te klikken om de afbeelding te uploaden binnen Wordpress.

Bij een grote afbeelding heb je de mogelijkheid om de afbeelding bij te snijden, zodat
deze in de juiste afmetingen getoond kan worden in de header. Hiervoor kun je het
lichte vlak wat over de afbeelding ligt over de foto bewegen.
Wanneer je de afbeelding hebt bijgesneden kun je de afbeelding opslaan via de button
‘Bijsnijden en publiceren’. Wanneer je de afbeelding niet wilt bijsnijden en opslaan in
zijn oorspronkelijke afmetingen dan kun je op de button ‘Bijsnijden overslaan en
publiceer afbeelding zoals hij nu is’ klikken om de afbeelding op te slaan.
In beide gevallen kom je terug in het submenu ‘Header’. Hier is nu een onderdeel
toegevoegd waarbij de geüploade afbeelding wordt getoond en je de mogelijkheid
hebt om deze afbeelding te verwijderen, indien deze niet meer getoond moet worden
op de werkenbij website (zie screenshot op de volgende pagina).
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Bij het onderdeel ‘Geüploade afbeeldingen’ worden alle afbeeldingen die je ooit hebt
geüpload als Kopafbeelding weergegeven. Je hebt vervolgens de mogelijkheid om te
kiezen tussen deze afbeeldingen.
Bij het onderdeel ‘Afbeelding verwijderen’ kun je de geselecteerde afbeelding
verwijderen door op ‘Header afbeelding verwijderen’ te klikken. Wanneer je op deze
button klikt, dan wordt de afbeelding direct als Kopafbeelding verwijdert.
Afbeelding vanuit Mediabibliotheek
Naast het selecteren van een afbeelding vanaf je PC is het tevens mogelijk een
afbeelding te selecteren vanuit de Mediabibliotheek (de plek waar alle geüploade
afbeelding en video’s opgeslagen staan) en deze als Kopafbeelding te selecteren. Dit is
mogelijk door op de button ‘Afbeelding selecteren’ te klikken. Middels de button
‘Bestand kiezen’ kun je een afbeelding selecteren vanaf een map van je computer.
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Wanneer je vanaf de Mediabibliotheek een geschikte afbeelding selecteert dan wordt
deze afbeelding uitgelicht bij het onderdeel ‘Bijlagedetails’. Wanneer je op de button
‘Instellen als kop’ klikt wordt de afbeelding geselecteerd als Kop. Vervolgens heb je
ook hier de mogelijkheid om de foto, indien gewenst, bij te snijden en op te slaan.
Headertekst
Bij het onderdeel koptekst is het mogelijk de tekst die in de Header staat qua kleur
aan te passen.

Bij het onderdeel ‘Koptekst’ kun je middels een vinkje aan of uit aangeven of de
Koptekst en Kopafbeelding getoond moeten worden op de website.
Bij het onderdeel ‘Tekstkleur’ kun je middels een kleurenwaaier de gewenste kleur
voor de Koptekst selecteren. Indien je een kleur selecteert, dan wordt deze kleur
getoond bij het veld ‘Huidige kleur’.
Bij het onderdeel ‘Afmetingen’ kun je aangeven hoe de Koptekst en Kopafbeelding
uitgelijnd dienen te worden op de werkenbij website. Bij ‘Headerinstellingen’ kun je
aangeven hoe de afbeelding uitgelijnd moet worden.
Middels het overzicht op de volgende pagina wordt weergegeven wat de opties doen
indien deze geselecteerd en opgeslagen worden.
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Optie

Toelichting

Cover

Bij deze optie wordt de geselecteerde afbeelding over de gehele breedte
van de pagina’s getoond.

Auto

Bij deze optie wordt de foto uitgelijnd tot en met de breedte van de
contentpagina’s.

Wijzigingen opslaan
Door onderaan op de pagina ‘Header’ op de button ‘Wijzigingen opslaan’ te klikken
worden de doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot de Kopafbeelding(en) en
Koptekst opgeslagen.

Vervolgens wordt het onderdeel ‘Voorbeeld’ direct aangepast om aan te geven hoe de
Header er, na de laatste wijzigingen, uitziet op de werkenbij website.
4.3.5 Achtergrond
Wanneer je op het submenu ‘Achtergrond’ klikt dan kom je terecht op een actiepagina
waarop je een aantal aanpassingen kan doorvoeren die van invloed zijn op de
achtergrond van iedere pagina op de werkenbij website.

Deze pagina is verdeeld in twee onderdelen, te weten:



Afbeelding selecteren
Weergave-instellingen
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Afbeelding selecteren
Bij het onderdeel kopafbeelding is het mogelijk een afbeelding te uploaden en ervoor
te zorgen dat deze als achtergrond afbeelding ingesteld word. Het selecteren en
uploaden van een afbeelding gaat op exact dezelfde manier(en) als bij het selecteren
en uploaden van een afbeelding in 4.2.4 Header.
Bij het selecteren van een afbeelding vanaf je PC of vanuit de Mediabibliotheek wordt
het voorbeeld direct aangepast om een indruk te geven hoe de achtergrond van de
website eruit komt te zien. Vervolgens worden er een aantal mogelijkheden getoond,
bij het onderdeel ‘Weergave instellingen’ om de achtergrondafbeelding qua uitleiding
aan te passen.
Weergave-instellingen
Het onderdeel ‘Weergave-instellingen’ is alleen voorzien van een mogelijkheid om de
achtergrondkleur van de werkenbij website aan te passen wanneer er geen
achtergrondafbeelding is geselecteerd. Deze kleur is middels de bekende
kleurenwaaier, welke getoond wordt na het klikken op de button ‘Kleur selecteren’,
aan te passen.

Wanneer er wel een afbeelding is geselecteerd dan krijg je automatisch bij ‘Weergaveinstellingen’ extra opties om deze afbeelding qua uitlijning aan te passen. Deze opties
worden verder toegelicht in onderstaand overzicht.
Optie
Herhalen

Toelichting





Positie





Achtergrond bijlage
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Bij ‘niet herhalen’ wordt de afbeelding 1 keer getoond
Bij ‘herhalen’ wordt de afbeelding horizontaal en verticaal
herhaald tot het beeld gevuld is
Bij ‘verticaal herhalen’ wordt de afbeelding verticaal herhaald
Bij ‘horizontaal herhalen’ wordt de afbeelding horizontaal
herhaald
Bij ‘Links’ wordt de afbeelding links uitgelijnd op iedere pagina
Bij ‘Gecentreerd’ wordt de afbeelding gecentreerd uitgelijnd op
iedere pagina
Bij ‘Rechts’ wordt de afbeelding rechts uitgelijnd op iedere
pagina
Bij ‘Gefixeerd’ blijft de afbeelding staan als er wordt gescrolled
in de pagina
Bij ‘Scrollen’ scrollt de afbeelding mee als er wordt gescrolled in
de pagina
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Wijzigingen opslaan
Door onderaan op de pagina ‘Achtergrond’ op de button ‘Wijzigingen opslaan’ te
klikken worden de doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot de achtergrond
opgeslagen.

4.3.6 Slides
Wanneer je op het submenu ‘Slides klikt dan kom je terecht op een overzichts- en
actie pagina waarop je een overzicht hebt welke afbeeldingen er momenteel in de
fotoslider op de homepage van de werkenbij website zijn opgenomen.
Tevens kun je vanaf hier nieuwe afbeeldingen aan de fotoslider toevoegen en
bestaande afbeeldingen wijzigen en/of verwijderen. In onderstaand screenshot staan
de belangrijkste opties met een kleur gekaderd. Deze opties worden vervolgens verder
toegelicht.





Overzicht van welke afbeeldingen zijn toegevoegd aan de fotoslider (groene
lijn);
Drop-down menu om geselecteerde afbeeldingen te kunnen bewerken of te
verwijderen (rode lijn);
Een nieuwe slide toevoegen middels de button ‘Add new’ (blauwe lijn);
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Een nieuwe slide toevoegen
Wanneer je op de button ‘Add new’ klikt wordt er een pagina getoond waarbij je de
mogelijkheid hebt om een nieuwe afbeelding toe te voegen aan de fotoslider. In
onderstaand screenshot staan de belangrijkste opties met een kleur gekaderd. Deze
opties worden vervolgens verder toegelicht.

Kleur kader

Toelichting

Blauwe kader

De mogelijkheid om de nieuwe afbeelding een titel te geven via het veld
‘Voer hier de titel in’.

Groene kader

De mogelijkheid om tekst toe te voegen in de afbeelding via de ‘tekst
editor’

Paarse kader

De mogelijkheid om de toegevoegde afbeelding te bekijken, te
publiceren en nog extra opties toe te voegen via de onderdelen:

Uitgelichte afbeelding

Publiceren

Slide settings
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De afbeelding een titel geven
Door de afbeelding een titel te mee te geven (blauwe kader) kun je deze afbeelding
bij het overzicht van de toevoegde afbeeldingen in de slider bij het onderdeel ‘Slides’
eenvoudig terug vinden. Tevens kan de tekst, indien gewenst, getoond worden in de
afbeelding.
Tekst toevoegen aan de afbeelding
Wanneer je tekst in de afbeelding wilt toevoegen, dan kun je dit doen middels de tekst
editor (groene kader). Deze tekst editor is voorzien van de bekende Word-opmaak,
zoals het cursief en dikgedrukt maken en onder- en doorstrepen van tekst,
opsommingtekens en het positioneren van tekst.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om de weergave van het scherm aan te passen en
te switchen tussen WYSIWYG (What You See Is What You Get) en tekst scherm.
Uitgelichte afbeelding
Wanneer je bij het onderdeel ‘Uitgelichte afbeelding’ op de link ‘Stel uitgelichte
afbeelding in’ klikt dan wordt er een pop up scherm getoond en gevraagd welk
bestand van je eigen computer je wilt uploaden of welke je wilt selecteren vanuit de
Mediabibliotheek.
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Afbeelding vanaf PC
Wanneer je op de button ‘Bestand kiezen’ klikt, wordt er een pop-up scherm getoond
waarbij je de gewenste afbeelding van je computer kunt selecteren.

Wanneer je het gewenste bestand hebt gevonden en geselecteerd wordt deze
geüpload binnen Wordpress. Vervolgens wordt de geselecteerde afbeelding getoond
en kun je, middels de button ‘Stel uitgelichte afbeelding in’ de afbeelding toevoegen.
Afbeelding vanuit Mediabibliotheek
Naast het selecteren van een afbeelding vanaf je PC is het tevens mogelijk een
afbeelding te selecteren vanuit de Mediabibliotheek (de plek waar alle geüploade
afbeelding en video’s opgeslagen staan) en deze als afbeelding voor de fotoslider te
selecteren. Dit is mogelijk door op de button ‘Mediabibliotheek’ te klikken.
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Vervolgens kun je één van de gewenste afbeeldingen aanklikken, waardoor de
geselecteerde afbeelding wordt getoond. Middels de button ‘Stel uitgelichte afbeelding
in’ kun je de afbeelding toevoegen.
In beide gevallen wordt de geselecteerde afbeelding getoond bij het onderdeel
‘Uitgelichte afbeelding’

Indien je de foto, bij nader inzien, toch niet geschikt genoeg vindt, kun je deze
afbeelding eenvoudig verwijderen door op de link ‘Uitgelicht afbeelding verwijderen’ te
klikken.
Publiceren
Nadat de gewenste afbeelding is geselecteerd heb je de mogelijkheid om deze direct
te publiceren op de website, middels de button ‘Publiceren’.
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Echter, je kunt ook via onderstaande toegelichte opties de afbeelding op een bepaalde
manier tonen of aangeven dat de afbeelding vanaf een bepaalde datum op de website
getoond mag worden.
Opties

Toelichting

Opslaan als concept

Door op de button ‘Opslaan als concept’ te klikken wordt de afbeelding
als concept opgeslagen en nog niet gepubliceerd op de website.

Voorbeeld

Door op de button ‘Voorbeeld’ te klikken, wordt de afbeelding getoond
binnen de website en kun je zien hoe deze in de foto slider verwerkt is.

Status

Deze optie geeft de status van de afbeelding weer. Door op de link
‘Bewerken’ te klikken kun je deze status aanpassen naar de gewenste
status.

Zichtbaarheid

Deze optie geeft de zichtbaarheid van de afbeelding weer. Door op de
link ‘Bewerken’ te klikken kun je deze zichtbaarheid aanpassen naar de
gewenste (on)zichtbaarheid.

Publiceren

Deze optie geeft je de mogelijkheid om de afbeelding direct te
publiceren of een exacte datum en tijd op te geven wanneer de
afbeelding getoond mag worden op de website (bijvoorbeeld bij de start
van een campagne).

Tot slot heb je hier de mogelijkheid om de afbeelding te verwijderen uit de fotoslider
door op de link ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te klikken. Je komt vervolgens terug
op de overzichts- en actie pagina waarop je een overzicht hebt welke afbeeldingen er
momenteel in de fotoslider op de homepage van de werkenbij website zijn
opgenomen.
Slide settings
Je kunt voordat je de afbeelding gaat publiceren of nadat je de afbeelding hebt
gepubliceerd een aantal extra’s toevoegen aan de afbeelding via het onderdeel ‘Slide
settings’
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In onderstaand overzicht staan de extra mogelijkheden toegelicht.
Extra mogelijkheden

Toelichting

Link

Via deze mogelijkheid kun je, middels een drop down menu, aangeven
naar welke bestaande pagina van de werkenbij site de afbeelding moet
doorverwijzen. Zo kun je bijvoorbeeld een foto een medewerker tonen
en vanuit deze foto direct doorverwijzen naar de specifieke
medewerkers pagina.

Page

Via deze mogelijkheid kun je aangeven op welke bestaande pagina van
de werkenbij website de afbeelding/foto slider getoond moet worden. Dit
is in meest voorkomende gevallen de pagina ‘Home’.

Background Color

Via deze mogelijkheid kun je, middels een kleurenwaaier, aangeven
welke kleur de achtergrond van de afbeelding dient te hebben.

Text Color

Via deze mogelijkheid kun je, middels een kleurenwaaier, aangeven
welke kleur de tekst binnen de afbeelding dient te hebben.

Text Position

Via deze mogelijkheid kun je, middels een drop down menu, aangeven
welke positie de tekst binnen de afbeelding dient te hebben. Je kunt
hierbij kiezen tussen ‘links’ of ‘rechts’.

Zoals aangegeven in bovenstaand overzicht heb je bij de mogelijkheden ‘Background
Color’ en ‘Text Color’ de mogelijkheid om middels een kleurenwaaier een kleur te
selecteren. Het betreft hier onderstaande kleurenwaaier.

Je kan de kleurcode (indien je deze weet) zelf invoeren (bijvoorbeeld #62879e) of een
kleur selecteren via de kleurenwaaier.
Wanneer je de kleurcode niet weet en zelf een kleur selecteert in de kleurwaaier dan
wordt de bijbehorende kleurcode getoond.

Pagina 50/131

Gebruikershandleiding Werkenbij Websites | 16-9-2014

Overzicht van welke afbeeldingen zijn toegevoegd
Wanneer je alle gewenste instellingen omtrent de afbeelding hebt doorgevoerd en op
de button ‘Publiceren’ klikt wordt de afbeelding toegevoegd aan de foto slider op (de
homepage) van de werkenbij website.

Bij het onderdeel ‘Publiceren’ zal de status ‘Concept’ automatisch aangepast worden
naar ‘Gepubliceerd’. Tevens is de button ‘Publiceren’ automatisch aangepast naar
‘Bijwerken’

Door op het submenu ‘Slides’ te klikken in het linkermenu kom je vervolgens weer op
de overzichts- en actie pagina waarop je een overzicht hebt welke afbeeldingen er
momenteel in de fotoslider op de homepage van de werkenbij website zijn
opgenomen. Hier is vanaf nu ook de laatste geplaatste afbeelding te zien.

Geselecteerde afbeeldingen bewerken of verwijderen
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina de afbeelding(en) bewerken en/of
verwijderen. Dit kun je doen door de afbeelding aan te klikken (waardoor je op de
specifieke pagina van de afbeelding terecht komt) of door een vinkje achter de titel
van de afbeelding te plaatsen en vanuit het onderdeel ‘Acties’ een keuze te maken (zie
screenshot op de volgende pagina).
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In onderstaand overzicht staan de keuzemogelijkheden verder toegelicht.
Keuzemogelijkheden

Toelichting

Bewerken

Door op de keuzemogelijkheid ‘Bewerken’ te klikken kom je op de
specifieke pagina van de afbeelding(en) terecht waardoor je de
afbeelding(en) kunt bewerken. Door op de button ‘Uitvoeren’ te klikken
wordt de actie uitgevoerd.

Naar de prullenbak verplaatsen

Door op de keuzemogelijkheid ‘Verwijderen’ te klikken wordt/worden de
geselecteerde afbeelding(en) direct verwijderd uit de foto slider. Deze
zullen hierdoor direct verwijderd worden van de werkenbij website. Door
op de button ‘Uitvoeren’ te klikken wordt de actie uitgevoerd.
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4.3.7 Menu’s
Wanneer je op het submenu ‘Menu’s’ klikt, dan kom je terecht op een overzichts- en
actie pagina waarop je een overzicht hebt welke menu’s er aanwezig zijn en welke
bestaande pagina’s er momenteel in de menubalk van de werkenbij website worden
getoond.
In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd.
Deze opties worden vervolgens verder toegelicht.

Kleur kader

Toelichting

Blauwe kader

In dit onderdeel wordt inzichtelijk gemaakt welke pagina’s er
aangemaakt zijn. Vanuit dit onderdeel kun je bestaande pagina’s
selecteren en aan de navigatie van de website toevoegen.

Rode kader

In dit onderdeel staat aangegeven welke menu’s er gekoppeld zijn aan
drie vooraf ingestelde thema menu’s, te weten: Hoofdmenu, Footermenu
en Juridisch menu.

Groene kader

In dit onderdeel staat de navigatie van de website ingericht welke
volledig naar wens aangepast kan worden.
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Pagina’s toevoegen aan de navigatie van de website
Vanuit het onderdeel ‘Pagina’s’ (blauwe kader) heb je de mogelijkheid om bestaande
aangemaakte pagina’s toe te voegen aan de navigatie van de werkenbij website. Door
ze aan de navigatie toe te voegen wordt/worden de geselecteerde pagina/geselecteerd
pagina’s automatisch toegevoegd aan de menubalk op de werkenbij website.

In bovenstaand screenshot is de pagina ‘Onze medewerkers’ (rode pijl) als voorbeeld
genomen. Door de pagina aan te vinken en vervolgens op de button ‘Aan menu
toevoegen’ te klikken wordt de pagina toegevoegd als pagina in de navigatie (groene
kader)
De navigatie van de website aanpassen
Wanneer er een nieuwe pagina, middels bovenstaande beschreven manier, is
toegevoegd aan de navigatie van de website, dan wordt deze nieuwe toegevoegde
pagina als onderste pagina toegevoegd (zie screenshot op de volgende pagina).
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Vanaf dit moment kun je de pagina gaan verslepen naar de, voor jou, gewenste
positie in de navigatie. Indien de pagina reeds op de juiste plek in de navigatie staat
kun je het menu direct opslaan middels de button ‘Menu opslaan’.
Indien je de pagina nog wilt verplaatsen naar een andere plek in de navigatie, dan kun
je de pagina verslepen naar de gewenste plek.
In onderstaand voorbeeld is het gewenst dat de pagina ‘Onze medewerkers’ boven
‘Onze Academie’ komt te staan in de navigatie.
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Door met je curser op de pagina te staan verandert de cursor van je muis van een pijl
naar een vierkant
Hierdoor kun je de pagina ‘vastpakken’ en verslepen naar de gewenste positie.
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Wanneer je de pagina op de juiste plek hebt versleept en de navigatie staat in de
gewenste volgorde, kun je de navigatie opslaan door op de button ‘Menu opslaan’ te
klikken. De opbouw van de navigatie wordt vervolgens direct op de werkenbij
bijgewerkt.
De standaard werkenbij website wordt standaard met een aantal vooraf ingericht
pagina’s opgeleverd, waarbij de pagina ‘Home’ in de meest voorkomende gevallen
als bovenste/eerste pagina ingericht staat. Wij adviseren de pagina ‘Home’ als
eerste pagina in de navigatie te laten staan. Indien je deze toch aangepast wilt
hebben, neem dan gerust contact op met de contactpersoon van Connexys.
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Hoofdpagina’s en Subpagina’s
In voorgaande paragraaf staat beschreven hoe pagina’s toegevoegd kunnen worden
aan de navigatie. In deze paragraaf maken we inzichtelijk dat er twee typen pagina’s
in de navigatie aanwezig zijn, te weten:



Hoofdpagina’s
Subpagina’s (onderliggende pagina van de hoofdpagina)

Middels onderstaande voorbeelden maken we inzichtelijk wat het verschil is tussen
een hoofdpagina en een subpagina. In deze voorbeelden hebben wij de pagina ‘Over
Onze Organisatie’ als voorbeeld genomen.
Voorbeeld hoofdpagina:
In onderstaand voorbeeld wordt duidelijk gemaakt hoe je een hoofdpagina kunt
herkennen. Hierbij is de pagina ‘Over Onze Organisatie’ (blauw kader) een
hoofdpagina.

Je kunt een hoofdpagina herkennen door een pagina die volledig links uitgelijnd is en,
indien van toepassing, subpagina’s onder zicht heeft ‘hangen’. Indien een hoofdpagina
geen subpagina’s heeft dan staat hoofdpagina exact boven of onder een andere
pagina.
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Voorbeeld subpagina:
In onderstaand voorbeeld wordt duidelijk gemaakt hoe je een subpagina kunt
herkennen. Hierbij is de pagina ‘Onze Geschiedenis’ (groene kader) een subpagina.

Je kunt een subpagina herkennen door een pagina die onder de hoofdpagina ‘hangt’
en rechts uitgelijnd is.
Pagina’s verwijderen uit de navigatie.
In de navigatie heb je naast het toevoegen van pagina’s ook de mogelijkheid om
pagina’s te verwijderen.

Je kunt pagina’s verwijderen door bij de betreffende pagina op het drop down icoon
‘Pagina’ te klikken en vervolgens op de link ‘Verwijderen’. Wanneer je hiervoor kiest,
wordt de pagina direct verwijderd uit de navigatie en verdwijnt deze direct uit de
menubalk op de homepage op de werkenbij website.
Menu’s koppelen aan vooraf ingestelde thema menu’s
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De standaard werkenbij website wordt standaard met een aantal vooraf ingerichte
menu’s opgeleverd, te weten:




Hoofd menu
Footer menu
Juridisch menu

Deze menu’s worden, voor een optimale werking van de werkenbij website, bij de
inrichting gekoppeld aan de thema locaties. Hierdoor wordt het hoofdmenu (met alle
hoofd- en subpagina’s) bovenaan de website geplaatst, het footermenu onderin en als
laatste daaronder het juridisch menu (met de pagina’s zoals Disclaimer, Copyright en
Pivacy Statement)
De standaard werkenbij website wordt standaard met een aantal vooraf ingerichte
menu’s en thema locaties opgeleverd. Wij adviseren deze menu’s en themalocaties
niet zelfstandig aan te passen. Indien je deze toch aangepast wilt hebben, neem
dan gerust contact op met de contactpersoon van Connexys.
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4.3.8 Widgets
Wanneer je op het submenu ‘Widgets’ klikt dan kom je terecht op een overzichts- en
actie pagina waarop je een overzicht hebt van welke widgets er aanwezig zijn en
waarvan je gebruik kunt maken.
Widgets zijn kleine modules die door jou als gebruiker toegevoegd kunnen worden aan
de website door middel van een drag-and-drop-systeem.
Als gebruiker van WordPress heb je toegang tot de standaard widgets die WordPress
kent. Echter, door de vooraf geïnstalleerde plugins heb je tevens toegang tot
specifieke Connexys widgets welke zorgen voor een nog betere beleving van de
Werkenbij website. Een overzicht van welke widgets aanwezig zijn en de uitleg hoe
deze gebruikt kunnen worden, staat beschreven in Bijlage 1: Uitleg Widgets.
In deze paragraaf wordt beschreven welke widget-gebieden behoren tot de standaard
werkenbij website en hoe je een widget kunt verwerken in een widget-gebied.

In het screenshot op de vorige pagina staan de belangrijkste onderdelen met een
kleur gekaderd. Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.
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Kader

Toelichting

Blauwe kader

In dit onderdeel worden alle beschikbare widgets binnen de standaard
werkenbij website getoond. Alle beschreven widgets kunnen gebruikt
worden en hebben een functie. In BIJLAGE 1: Uitleg Widgets worden
de widgets en bijbehorende functionaliteiten verder uitgelegd.

Rode kader

In dit onderdeel staan de beschikbare widget gebieden vermeld. Het
betreft de onderstaande widget gebieden:





Dynamisch widget gebied rechts: Komt voor op alle
contentpagina’s aan de rechterkant van de werkenbij website.
Dynamisch widget gebied 1: Komt voor op de homepage van
de werkenbij website, aan de linkerkant.
Dynamisch widget gebied 2: Komt voor op de homepage van
de werkenbij website, in het midden.
Dynamisch widget gebied 3: Komt voor op de homepage van
de werkenbij website, aan de rechterkant.

De Widget gebieden
Zoals in bovenstaand overzicht beschreven staat, zijn er in totaal vier widget gebieden
waarvan er 3 specifiek voor de homepage zijn en één specifiek voor alle content
pagina’s. Deze widget gebieden zijn alle vier vrij invulbaar. Je bepaalt hier zelf welke
widgets waar getoond moeten worden.
Indien een widget gebied nog niet gevuld is met widgets (zie onderstaand screenshot)
dan is het widget gebied volledig leeg, zoals ‘Dynamisch widget gebied rechts’.

In het geval van bovenstaand screenshot zullen er op de contentpagina’s nu geen
widgets worden getoond aangezien er geen widgets aanwezig zijn in het widget
gebied. De werkenbij website zal in dit geval de content verder uitlijnen over de
volledige breedte van de pagina.
Indien een widget gebied nog wel gevuld is met widgets (zie onderstaand screenshot)
dan is het widget gebied gevuld, zoals ‘Dynamisch widget gebied 2’.
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In dit geval kun je de widgets die in dit widget gebied staan bekijken en, indien
gewenst bewerken.
Door op het drop down icoon van een widget te klikken wordt de widget opengeklapt
en wordt de inhoud van de widget getoond. Op het screenshot op de volgende pagina
kun je het resultaat zien van een geselecteerde widget.
Hier is de widget ‘Jobalert’ als voorbeeld genomen. Door de widget open te klappen
heb je de mogelijkheid te zien wat er is ingevuld bij de widget. De velden die ingevuld
dienen/kunnen worden zijn voor iedere widget anders.
Ieder (gevuld) veld binnen de widget is naar wens in te vullen en/of aan te passen en
iedere titel van de widget en titels van knoppen kunnen naar wens worden ingevoerd.
Deze titels en teksten zullen volledig overgenomen worden op de werkenbij website.
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De widget kan verwijderd worden via de link ‘Verwijderen’ en opgeslagen worden via
de button ‘Opslaan’.
Wanneer de widget opgeslagen is wordt deze direct getoond op de werkenbij website
en wanneer de widget verwijderd is wordt deze direct verwijderd.
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Een widget in een widget gebied krijgen
Elke aanwezige widget in het onderdeel ‘Beschikbare widgets’ kan gebruikt worden.
Door met je cursor op een widget te staan verandert de cursor van je muis van een
pijl

naar een vierkant

Hierdoor kun je de widget ‘vastpakken’ en verslepen naar het gewenste widget
gebied.
In onderstaand voorbeeld is het gewenst dat de widget ‘Recent vacancies’ in
Dynamisch widget gebied rechts’ terecht komt.

Wanneer de widget ‘los laat’ in het gewenste widget gebied wordt de widget geplaatst
en kun je de widget verder naar wens inrichten.
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Door de gewenste velden in te vullen en vervolgens op de button ‘Opslaan’ te klikken
wordt de widget opgeslagen in het widget gebied en wordt deze direct getoond op de
werkenbij website.

Indien je, bij meerdere aanwezige widgets, de widget nog wilt verplaatsen naar een
andere plek in het widget gebied, dan kun je de widget, naar onder of boven,
verslepen naar de gewenste plek. Het is hierbij van belang om te weten dat de
widgets in een volgorde van ‘hoog naar laag’ getoond worden op de werkenbij
website. De volgorde die je gebruikt in het widget gebied zal exact hetzelfde zijn als
het widget gebied op de werkenbij website.
Er is geen limiet voor het aantal widgets dat geplaatst mag worden in de widget
gebieden. We willen hierbij adviseren maximaal 5 widgets per widget gebied te
gebruiken omdat bij meer dan 5 widgets de pagina’s zeer lang worden.
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5. Pagina’s
Via het onderdeel ‘Pagina’s’ uit het linkermenu kun je nieuwe pagina’s aanmaken en
bestaande pagina’s aanpassen en verwijderen.

Wanneer je op het onderdeel ‘Pagina’s’ of submenu ‘Alle pagina’s’ klikt kom je terecht
op een overzichts- en actie pagina waarop je een overzicht hebt van alle reeds
aangemaakte pagina’s voor de werkenbij website van jouw organisatie.
In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd.
Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.
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Overzicht van welke pagina’s reeds aanwezig zijn (groene lijn)
Drop-down menu om geselecteerde pagina’s te kunnen bewerken of te
verwijderen (rode lijn)
Een nieuwe pagina toevoegen middels de button ‘Nieuwe pagina’ (blauwe lijn)

5.1 Een nieuwe pagina toevoegen
Wanneer je op de button ‘Nieuwe pagina’ of op het submenu ‘Nieuwe pagina’ klikt
wordt er een pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuwe pagina
toe te voegen aan de werkenbij website. Hierbij kun je handmatig content toevoegen
aan de pagina en instellingen invoeren die specifiek voor de nieuwe pagina gelden en
de mogelijkheid om de pagina te publiceren op de werkenbij website.
5.1.1 Content toevoegen
Op deze pagina heb je middels een tekst editor de mogelijkheid om content toe te
voegen aan de pagina. In onderstaand screenshot staan de belangrijkste opties met
een kleur gekaderd. Deze opties worden vervolgens verder toegelicht.
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Kleur kader

Toelichting

Blauwe kader

De mogelijkheid om de nieuwe pagina een gewenste titel te geven. Er
kan hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld:







Rode kader

De mogelijkheid om media toe te voegen vanuit de mediabibliotheek.*
Dit is de dezelfde functionaliteit zoals, onder andere, beschreven in
4.2.6 Slides. Je kunt hierbij kiezen uit reeds opgeslagen media of een
nieuw bestand dat je kunt uploaden en direct kunt toevoegen, zoals:




Groene kader

Afbeeldingen
Audio
Video

De mogelijkheid om middels een menubalk de inhoud binnen de tekst
editor naar wens aan te passen, zoals:







Paarse kader

Onze organisatie
Nieuws
Onze diensten
Open sollicitatie
Onze medewerkers
Onze academie

Tekst bolt , cursief maken en onder/doorstrepen
Opsommingtekens invoegen
Paragraferen
Links en- rechts uitlijnen of centreren
Links invoegen/bewerken en/of verwijderen
Een ‘Meer lezen tag’ invoegen

Hier wordt de inhoud van de tekst en media getoond, zodat je alvast een
inzicht hebt hoe de pagina eruit kan komen te zien.

* Door een afbeelding en/of video of audiobestand te selecteren en op de button ‘In pagina
invoegen’ te klikken wordt het geselecteerde media bestand toegevoegd aan de door jouw
geselecteerde plek op de pagina (zie onderstaand screenshot)

Pagina 70/131

Gebruikershandleiding Werkenbij Websites | 16-9-2014

5.1.2 Instellingen invoeren
Aan de rechterkant van deze pagina heb je mogelijkheid een aantal instellingen in te
voeren die specifiek voor deze nieuwe pagina moeten gaan gelden. Het betreft hierbij
de volgende instellingen:




Pagina-attributen
Template instellingen
Uitgelichte afbeelding

In onderstaand screenshots worden deze onderdelen getoond. De aan te passen
velden worden vervolgens verder toegelicht.

Aan te passen velden

Toelichting

Hoofd

De mogelijkheid aan te geven of de nieuwe pagina moet vallen onder
een andere reeds bestaande pagina. Door een hoofdpagina aan te
geven, zal de nieuwe pagina een subpagina worden. Door geen
hoofdpagina aan te geven, zal de nieuwe pagina een hoofdpagina
worden.

Sjabloon

De mogelijkheid om aan te geven wat voor soort pagina de nieuwe
pagina moet worden. De belangrijkste opties hierbij zijn:








Standaard template (een standaard content pagina)
Employees (een medewerkers pagina)
FAQS (een vraag en antwoord pagina)
Fields (een vakgebieden pagina)
Homepage (een homepage pagina)
Landing (een landingspagina)
Organisations (een organisatie pagina)

Elk van bovenstaande pagina’s heeft zijn eigen opmaak en afhankelijk
van welke pagina er geselecteerd wordt, worden er wel/geen gegevens
getoond vanuit de geïmporteerde gegevens vanuit de recruitment
applicatie van Connexys.
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Volgorde

De mogelijkheid om een volgorde in de pagina’s aan te geven. Dit is het
meest van belang bij meerdere subpagina’s. In dat geval kun je
aangeven in welke volgorde de subpagina’s aan de linkerkant van de
contentpagina op de werkenbij website getoond dienen te worden.
Het advies hierbij is om de volgorde aan te geven middels tientallen,
zoals:





Pagina 1 = Volgorde 10
Pagina 2 = Volgorde 20
Pagina 3 = Volgorde 30
Enzovoorts

Op deze manier kun je op een eenvoudige manier een nieuwe subpagina
toevoegen tussen bijvoorbeeld pagina 1 en pagina 2 door bij de nieuwe
subpagina volgorde 15 mee te geven.

Aan te passen velden

Toelichting

Toon submenu

De mogelijkheid om aan te geven of het submenu op de nieuwe pagina
wel/niet getoond moet worden. Indien de pagina onderdeel uitmaakt
van een hoofdpagina dan wordt en wanneer er meerdere subpagina’s
aanwezig zijn, dan wordt het submenu getoond wanneer er voor de
optie ‘Yes’ gekozen wordt.

Toon titel

De mogelijkheid om aan te geven of de titel van de pagina of de pagina
getoond moet worden.

Toon widget gebied

De mogelijkheid om aan te geven of op deze pagina het widget-gebied
‘Dynamisch widget-gebied rechts’ getoond moet worden.
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Aan te passen velden

Toelichting

Stel uitgelichte afbeelding in

De mogelijkheid om een afbeelding toe te voegen aan de pagina. Deze
afbeelding wordt vervolgens (net als de foto slider op de homepage)
bovenaan en over de breedte van de pagina getoond.

Indien er een afbeelding is geselecteerd vanuit de mediabibliotheek of is geüpload
vanaf een eigen PC want deze afbeelding getoond in het onderdeel ‘Uitgelichte
afbeelding’ (zie onderstaand screenshot).
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5.1.3 Pagina publiceren
Aan de rechterkant van deze pagina heb je mogelijkheid om aan te geven of, en zo ja
wanneer de nieuwe pagina gepubliceerd moet worden. In onderstaand screenshot
worden de bijbehorende opties getoond. Deze opties worden vervolgens verder
toegelicht.

Opties

Toelichting

Opslaan als concept

Door op de button ‘Opslaan als concept’ te klikken wordt de pagina als
concept opgeslagen en nog niet gepubliceerd op de website. Vervolgens
kun je op een later moment de als concept opgeslagen pagina terug
vinden via het onderdeel ‘Pagina’s’ op het Dashboard en de pagina gaan
publiceren.

Voorbeeld

Door op de button ‘Voorbeeld’ te klikken, wordt de nieuwe pagina
getoond binnen de website en kun je zien hoe deze pagina eruit komt te
zien als je besluit deze te publiceren.

Status

Deze optie geeft de status van de pagina weer. Door op de link
‘Bewerken’ te klikken kun je deze status aanpassen naar de gewenste
status.

Zichtbaarheid

Deze optie geeft de zichtbaarheid van de pagina weer. Door op de link
‘Bewerken’ te klikken kun je deze zichtbaarheid aanpassen naar de
gewenste (on)zichtbaarheid.

Onmiddellijk publiceren

Deze optie geeft je de mogelijkheid om de pagina direct te publiceren of
een exacte datum en tijd op te geven wanneer de afbeelding getoond
mag worden op de website (bijvoorbeeld bij de start van een
campagne).

Naar de prullenbak verplaatsen

Indien je de pagina toch niet wenst aan te maken, dan kun je op de link
‘Naar de prullenbak verplaatsen’ klikken en wordt de pagina direct
verwijderd.
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Wanneer je alle gewenste instellingen omtrent de pagina hebt doorgevoerd en op de
button ‘Publiceren’ klikt wordt de pagina gepubliceerd en automatisch toegevoegd aan
de werkenbij website.

Bij het onderdeel ‘Publiceren’ zal de status ‘Concept’ automatisch aangepast worden
naar ‘Gepubliceerd’. Tevens is de button ‘Publiceren’ automatisch aangepast naar
‘Bijwerken’

Zelf de URL bepalen
Wanneer je de pagina hebt opgeslagen en, indien gewenst, de pagina direct hebt
gepubliceerd dan maakt het CMS automatisch een nieuwe URL van de pagina aan.
Deze URL wordt getoond onder de titel van de pagina, zoals weergegeven in
onderstaan screenshot.

Wanneer je nieuwe pagina vindbaar wilt laten zijn via een andere gewenste URL dan
kun je via de button ‘Bewerken’ de URL aanpassen naar de gewenste URL.

Wanneer je op de button ‘OK’ klikt wordt de nieuwe URL opgeslagen is de pagina
vanaf dat moment via de vernieuwde URL te vinden.
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Nieuwe pagina is toegevoegd aan het onderdeel Pagina’s
Door op het onderdeel ‘Pagina’s’ of submenu ‘Alle pagina’s’ te klikken in het
linkermenu kom je vervolgens weer op de overzichts- en actie pagina waarop je een
overzicht hebt welke pagina’s er momenteel aangemaakt zijn en gepubliceerd zijn op
de werkenbij website. Hier is vanaf nu ook de laatst aangemaakt (sub) pagina te zien.

Nieuwe pagina zichtbaar maken
Wanneer de nieuwe pagina is aangemaakt en gepubliceerd dan is deze aan te roepen
via de opgegeven URL, maar nog niet direct zichtbaar op de werkenbij website. Dit
kun je doen door naar het onderdeel menu’s te gaan en de pagina toe te voegen aan
het Menu zoals beschreven staat in 4.2.7 Menu’s.
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5.2 Pagina bewerken
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina de pagina (via onderdeel ‘Pagina’s’ of
submenu ‘Alle pagina’s’) bewerken. Dit kun je doen door de pagina aan te klikken of
door een vinkje achter de titel van de pagina te plaatsen en vanuit het onderdeel
‘Acties’ de keuze ‘Bewerken’ te kiezen en op de button uitvoeren te klikken. (zie
onderstaand screenshot).
Pagina bewerken vanuit onderdeel ‘Acties’

Wanneer je ervoor kiest om de pagina aan te passen vanuit het onderdeel ‘Acties’ dan
kun je de pagina die je wilt aanpassen aanklikken en vanuit het onderdeel ‘Acties’ voor
‘Bewerken’ kiezen. Wanneer je vervolgens op de button ‘Uitvoeren’ klikt ontstaan er
een aantal voorgeselecteerde opties. Deze opties worden in het overzicht op de
volgende pagina toegelicht.
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Opties

Toelichting

Auteur

Indien een andere gebruiker binnen de organisatie de pagina aanpast
dan kan diegene, wanneer hij/zij de rechten daartoe heeft, aangeven
dat hij/zij dit gedaan heeft.

Hoofd

De mogelijkheid aan te geven of de pagina moet vallen onder een
hoofdpagina of een andere hoofdpagina indien er reeds een hoofdpagina
geselecteerd is.

Sjabloon

De mogelijkheid om aan te geven wat voor soort pagina de pagina moet
worden of in welke soort pagina de pagina moet veranderen.

Reacties

De mogelijkheid om aan te geven of het mogelijk is dat bezoekers
reacties mogen geven op de pagina.

Status

De mogelijkheid om de status van de pagina te veranderen. Bijvoorbeeld
van concept naar gepubliceerd.

Pagina bewerken via het aanklikken van de pagina
Wanneer je ervoor kiest om de pagina aan te klikken kom je op de specifieke
bewerkpagina van deze pagina terecht en kun je alle reeds ingevoerde content en
instellingen aanpassen.

Wanneer je de gewenste content en instellingen hebt aangepast kun je via de button
‘Bijwerken’ de aanpassingen direct doorvoeren op de werkenbij website.

Wanneer de pagina is bijgewerkt in het CMS worden de aanpassingen direct
doorgevoerd op de werkenbij website.
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5.3 Pagina verwijderen
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina de pagina’s (via onderdeel ‘Pagina’s’ of
submenu ‘Alle pagina’s’) verwijderen. Dit kun je doen door de gewenste pagina aan te
klikken of door een vinkje achter de titel van de pagina te plaatsen en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ de keuze ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te kiezen en op de button
‘Uitvoeren’ te klikken. (zie onderstaand screenshot).
Pagina verwijderen vanuit onderdeel ‘Acties’

Wanneer je ervoor kiest om de pagina te verwijderen vanuit het onderdeel ‘Acties’ dan
kun je de pagina die je wilt verwijderen aanklikken en vanuit het onderdeel ‘Acties’
voor ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ kiezen. Wanneer je vervolgens op de button
‘Uitvoeren’ klikt, wordt de pagina direct verwijdert uit het overzicht.
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Pagina verwijderen via het aanklikken van de pagina
Wanneer je ervoor kiest om de pagina aan te klikken kom je op de specifieke
bewerkpagina van deze pagina terecht en kun je de pagina verwijderen door op de
link ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te klikken.

Wanneer je op deze link hebt geklikt wordt de pagina direct verwijdert uit het
overzicht.
Via beide manieren wordt onderstaande melding getoond wanneer de pagina
succesvol verwijdert is.

Indien je in bovenstaande melding op de link ‘Ongedaan maken’ klikt, wordt het
verwijderen ongedaan gemaakt en wordt de pagina op de oorspronkelijke plek terug
geplaatst in het overzicht van pagina’s. Hiervoor ontstaat onderstaande melding.

Pagina volledig verwijderen van de werkenbij website
Indien de verwijderde pagina opgenomen is in de navigatie bij het onderdeel ‘Menu’s’
dient de pagina ook bij het onderdeel Menu’s verwijdert te worden uit de navigatie.
Wanneer je dit niet doet blijft de (sub)pagina zichtbaar op de website en wordt bij het
aanroepen van de pagina de volgende melding getoond: “Deze pagina bestaat niet
meer”.
Een pagina is volledig van de website verwijdert wanneer de pagina ook uit de
navigatie bij het onderdeel ‘Menu’s’ is verwijdert.
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6. Medewerkers
Via het onderdeel ‘Medewerkers’ uit het linkermenu kun je nieuwe medewerkers
aanmaken voor de pagina’s waar het sjabloon van de pagina: ‘Employees’ gebruikt
wordt. Wanneer er een pagina met dit sjabloon is aangemaakt dan worden de
medewerkers die je in dit onderdeel aanmaakt getoond op deze medewerkers
pagina(‘s)
Vanuit het onderdeel ‘Medewerkers’ kun je tevens bestaande medewerkers. aanpassen
en verwijderen.

Wanneer je op het onderdeel ‘Medewerkers’ klikt kom je terecht op een overzichts- en
actie pagina waarop je een overzicht hebt van alle reeds aangemaakte medewerkers
welke op de werkenbij website getoond kunnen worden.
In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd.
Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.
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Overzicht van welke medewerkers reeds aanwezig zijn (groene lijn)
Drop-down menu om geselecteerde medewerkers te kunnen bewerken of te
verwijderen (rode lijn)
Een nieuwe pagina toevoegen middels de button ‘Nieuwe pagina’ (blauwe lijn)

6.1 Een nieuwe medewerkers pagina toevoegen
Wanneer je op de button ‘Add new’ of op het submenu ‘Add new’ klikt wordt er een
pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuwe medewerker en
automatisch een nieuwe medewerkers pagina (employee genoemd) toe te voegen aan
de werkenbij website.
Hierbij kun je handmatig content toevoegen aan de pagina en instellingen invoeren die
specifiek voor de nieuwe medewerkers pagina gelden en de mogelijkheid om de
pagina te publiceren op de werkenbij website.
6.1.1 Content toevoegen
Op deze pagina heb je middels een tekst editor de mogelijkheid om content toe te
voegen aan de medewerkers pagina. In onderstaand screenshot staan de belangrijkste
opties met een kleur gekaderd. Deze opties worden vervolgens verder toegelicht.
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Kleur kader

Toelichting

Blauwe kader

De mogelijkheid om de naam van de medewerker in te vullen of de titel
van de specifieke medewerkers pagina.

Rode kader

De mogelijkheid om media toe te voegen vanuit de mediabibliotheek.*
Dit is de dezelfde functionaliteit zoals, onder andere, beschreven in
4.2.6 Slides. Je kunt hierbij kiezen uit reeds opgeslagen media of een
nieuw bestand dat je kunt uploaden en direct kunt toevoegen, zoals:




Groene kader

Afbeeldingen
Audio
Video

De mogelijkheid om middels een menubalk de inhoud binnen de tekst
editor naar wens aan te passen, zoals:







Paarse kader

Tekst bolt , cursief maken en onder/doorstrepen
Opsommingtekens invoegen
Paragraferen
Links en- rechts uitlijnen of centreren
Links invoegen/bewerken en/of verwijderen
Een ‘Meer lezen tag’ invoegen

Hier wordt de inhoud van de tekst en media getoond, zodat je alvast een
inzicht hebt hoe de specifieke medewerkers pagina eruit kan komen te
zien.

6.1.2 Instellingen invoeren
Onder de tekst editor en aan de rechterkant van deze pagina heb je mogelijkheid een
aantal instellingen in te voeren die specifiek voor deze nieuwe medewerker en
medewerkers pagina moeten gaan gelden. Het betreft hierbij de volgende instellingen:
Instellingen onder de tekst editor:




Employee discription: Persoonlijk
Employee discription: Slide
Employee discription: Koppeling

Instellingen aan de rechterkant:




Template instellingen
Facets
Uitgelichte afbeelding

In de screenshots op de volgende pagina’s worden deze onderdelen getoond. De aan
te passen velden worden vervolgens verder toegelicht.
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Employee discription: Persoonlijk

Aan te passen velden

Toelichting

Profielfoto*

De mogelijkheid om een profielfoto van de medewerker te selecteren via
het uploaden van een afbeelding via de pc of te selecteren vanuit de
mediabibliotheek.

Volledige naam

De mogelijkheid om de volledig naam van de medewerker op te geven.
Deze volledige naam wordt tevens getoond op de medewerkers pagina
op de werkenbij website.

Functietitel

De mogelijkheid om de functietitel van de medewerker op te geven.
Deze volledige functietitel wordt tevens getoond op de medewerkers
pagina op de werkenbij website.

Quote

De mogelijkheid om een quote (uitspraak) van de medewerker op te
geven. Deze quote wordt tevens getoond op de medewerkers pagina op
de werkenbij website.
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* Een profielfoto uploaden
Via de bekende upload mogelijkheid zoals deze in eerdere hoofdstukken van deze
handleiding beschreven zijn, heb je de mogelijkheid om een foto te uploaden vanaf je
eigen computer of om een reeds geüploade foto te gebruiken vanuit de
mediabibliotheek.

Wanneer je een gewenste afbeelding hebt geüpload of geselecteerd, dan wordt er in
beide gevallen een extra scherm met opties getoond.
Dit extra scherm staat als screenshot vermeld op de volgende pagina en het geeft je
de mogelijkheid om extra informatie omtrent de afbeelding mee te geven en de
afbeelding uiteindelijk toe te voegen aan het veld ‘Profielfoto’.
De belangrijkste velden uit dit extra scherm worden vervolgens verder toegelicht.
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Aan te passen velden

Toelichting

Titel

De mogelijkheid om de titel van de afbeelding aan te passen

Uitlijning

De mogelijkheid om de uitlijning van de afbeelding aan te passen

Afmeting

De mogelijkheid om de afmeting van de afbeelding aan te passen

Foto toevoegen aan medewerkers pagina
Wanneer je de verplichte en, indien gewenst, optionele velden hebt ingevuld dan kun
je de geselecteerde afbeelding toevoegen aan de medewerkers pagina door op de
button ‘Invoegen in bericht’ te klikken. Vervolgens wordt de geselecteerd afbeelding
getoond bij het veld ‘Profielfoto’ bij het onderdeel ‘Employee discription: Persoonlijk’
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Employee discription: Slide

Aan te passen velden

Toelichting

Tonen in slideshow

De mogelijkheid om aan te geven of de medewerkerpagina als
afbeelding in de fotoslider getoond dient te worden. Bij ‘Ja’ wordt de
afbeelding in de foto slider getoond en kun je vanaf de foto slider direct
doorklikken naar de specifieke medewerkers pagina. Bij ‘Nee’ wordt de
medewerkers pagina niet getoond in de foto slider.

Achtergrond kleur tekst

De mogelijkheid om de achtergrond kleur van een eventuele specifieke
medewerkers slide aan te passen middels de bekende kleurenwaaier.

Tekstkleur

De mogelijkheid om de tekstkleur van een eventuele specifieke
medewerkers slide aan te passen middels de bekende kleurenwaaier.

Positie tekst

De mogelijkheid om de positie van de tekst te bepalen welke in de foto
van een eventuele specifieke medewerkers slide getoond wordt.

Employee discription: Koppeling
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Aan te passen velden

Toelichting

Contactpersoon

De mogelijkheid om een bestaande/geïmporteerde gebruiker vanuit de
recruitment applicatie te koppelen aan de nieuwe medewerker, om
bijvoorbeeld:



Op de specifieke medewerkers pagina meer vacatures van deze
contactpersoon te tonen.
Op de specifieke medewerkers pagina extra beschikbare
informatie van deze contactpersoon te tonen.

Gebruiker

De mogelijkheid om een gebruiker te koppelen aan de nieuwe
medewerker.

Organisatie

De mogelijkheid om een bestaande/geïmporteerde organisatie of
organisatie onderdeel vanuit de recruitment applicatie te koppelen aan
de nieuwe medewerker, om bijvoorbeeld:



Op de specifieke medewerkers pagina meer vacatures van deze
organisatie te tonen.
Op de specifieke medewerkers pagina extra beschikbare
informatie van deze organisatie te tonen.

Template instellingen

Aan te passen velden

Toelichting

Toon titel

De mogelijkheid om aan te geven of de titel van de pagina op de pagina
getoond moet worden.

Toon widget gebied

De mogelijkheid om aan te geven of op deze pagina het widget-gebied
‘Dynamisch widget-gebied rechts’ getoond moet worden.

Toon uitgelichte afbeelding

De mogelijkheid om aan te geven of een afbeelding welke geselecteerd
is bij onderdeel ‘Uitgelichte afbeelding’ getoond moet worden op deze
pagina.
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Facets

Aan te passen velden

Toelichting

Facetten kiezen

De mogelijkheid om aan te geven welke facets (zoekfilters) op de
medewerkers pagina getoond moeten worden. Door de gewenste facets
aan te vinken en tot slot de medewerkers pagina te publiceren worden
deze facets getoond op de specifieke medewerkers pagina.

Nieuw facet toevoegen

De mogelijkheid om aan te geven welke (nog niet aan de lijst
toegevoegde) facets toegevoegd moeten worden om deze te kunnen
selecteren. Door op de link ‘+ Nieuw facet toevoegen’ te klikken wordt
er een dropdown menu getoond met facets die geselecteerd en
toegevoegd kunnen worden.

Uitgelichte afbeelding

Aan te passen velden

Toelichting

Stel uitgelichte afbeelding in

De mogelijkheid om een afbeelding toe te voegen aan de medewerkers
pagina. Deze afbeelding wordt vervolgens (net als de foto slider op de
homepage) bovenaan en over de breedte van deze pagina getoond.
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Indien er een afbeelding is geselecteerd vanuit de mediabibliotheek of is geüpload
vanaf een eigen PC wordt deze afbeelding getoond in het onderdeel ‘Uitgelichte
afbeelding’ (zie screenshot op de volgende pagina).

6.1.3 Medewerkers pagina publiceren
Aan de rechterkant van deze medewerkers pagina heb je mogelijkheid om aan te
geven of, en zo ja wanneer de nieuwe pagina gepubliceerd moet worden. In
onderstaande screenshots worden de bijbehorende opties getoond. Deze opties
worden vervolgens op de volgende verder toegelicht.
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Opties

Toelichting

Opslaan als concept

Door op de button ‘Opslaan als concept’ te klikken wordt de
medewerkers pagina als concept opgeslagen en nog niet gepubliceerd
op de website. Vervolgens kun je op een later moment de als concept
opgeslagen pagina terug vinden via het onderdeel ‘Medewerkers’ op het
Dashboard en de pagina gaan publiceren.

Voorbeeld

Door op de button ‘Voorbeeld’ te klikken, wordt de nieuwe medewerkers
pagina getoond binnen de website en kun je zien hoe deze pagina eruit
komt te zien als je besluit deze te publiceren.

Status

Deze optie geeft de status van de medewerkers pagina weer. Door op de
link ‘Bewerken’ te klikken kun je deze status aanpassen naar de
gewenste status.

Zichtbaarheid

Deze optie geeft de zichtbaarheid van de medewerkers pagina weer.
Door op de link ‘Bewerken’ te klikken kun je deze zichtbaarheid
aanpassen naar de gewenste (on)zichtbaarheid.

Onmiddellijk publiceren

Deze optie geeft je de mogelijkheid om de medewerkers pagina direct te
publiceren of een exacte datum en tijd op te geven wanneer de
afbeelding getoond mag worden op de website (bijvoorbeeld bij de start
van een campagne).

Naar de prullenbak verplaatsen

Indien je de medewerkers pagina toch niet wenst aan te maken, dan
kun je op de link ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ klikken en wordt de
pagina direct verwijderd.

Wanneer je alle gewenste instellingen omtrent de medewerkers pagina hebt
doorgevoerd en op de button ‘Publiceren’ klikt wordt de pagina gepubliceerd en
automatisch toegevoegd aan de werkenbij website

Bij het onderdeel ‘Publiceren’ zal de status ‘Concept’ automatisch aangepast worden
naar ‘Gepubliceerd’. Tevens is de button ‘Publiceren’ automatisch aangepast naar
‘Bijwerken’
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6.2 Medewerkers pagina bewerken
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina de pagina (via het onderdeel
‘Medewerkers’) bewerken. Dit kun je doen door de pagina aan te klikken of door een
vinkje achter de titel van de pagina te plaatsen en vanuit het onderdeel ‘Acties’ de
keuze ‘Bewerken’ te kiezen en op de button uitvoeren te klikken. (zie onderstaand
screenshot).
Medewerkers pagina bewerken vanuit onderdeel ‘Acties’

Wanneer je ervoor kiest om de pagina aan te passen vanuit het onderdeel ‘Acties’ dan
kun je de pagina die je wilt aanpassen aanvinken en vanuit het onderdeel ‘Acties’ voor
‘Bewerken’ kiezen. Wanneer je vervolgens op de button ‘Uitvoeren’ klikt ontstaan er
een aantal voorgeselecteerde opties. Deze opties worden in het overzicht op de
volgende pagina toegelicht.
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Opties

Toelichting

Facets

De mogelijkheid om andere of meer/minder facets te selecteren

Status

De mogelijkheid om de status van de medewerkers pagina te
veranderen. Bijvoorbeeld van concept naar gepubliceerd.

Medewerkers pagina bewerken via het aanklikken van de pagina
Wanneer je ervoor kiest om de medewerkers pagina aan te klikken kom je op de
specifieke bewerkpagina van deze pagina terecht en kun je alle reeds ingevoerde
velden, content en instellingen aanpassen.

Wanneer je de gewenste velden, content en instellingen hebt aangepast kun je via de
button ‘Bijwerken’ de aanpassingen direct doorvoeren op de werkenbij website.

Wanneer de pagina is bijgewerkt in het CMS worden de aanpassingen direct
doorgevoerd op de werkenbij website.
6.3 Medewerkers pagina verwijderen
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina de medewerkers pagina’s (via het
onderdeel ‘Medewerkers’) verwijderen. Dit kun je doen door de gewenste pagina aan
te klikken of door een vinkje achter de titel van de pagina te plaatsen en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ de keuze ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te kiezen en op de button
‘Uitvoeren’ te klikken. (zie onderstaand screenshot).
Pagina verwijderen vanuit onderdeel ‘Acties’
Wanneer je ervoor kiest om de medewerkers pagina te verwijderen vanuit het
onderdeel ‘Acties’ dan kun je de pagina die je wilt verwijderen aanvinken en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ voor ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ kiezen. Wanneer je
vervolgens op de button ‘Uitvoeren’ klikt, wordt de pagina direct verwijdert uit het
overzicht en direct verwijderd op de werkenbij website.
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Medewerkers pagina verwijderen via het aanklikken van de pagina
Wanneer je ervoor kiest om de medewerkers pagina aan te klikken kom je op de
specifieke bewerkpagina van deze pagina terecht en kun je de pagina verwijderen
door op de link ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te klikken.

Wanneer je op deze link hebt geklikt wordt de pagina direct verwijdert uit het
overzicht en van de werkenbij website.
Via beide manieren wordt onderstaande melding getoond wanneer de medewerkers
pagina succesvol verwijdert is.

Indien je in bovenstaande melding op de link ‘Ongedaan maken’ klikt, wordt het
verwijderen ongedaan gemaakt en wordt de medewerkers pagina op de
oorspronkelijke plek terug geplaatst in het overzicht van medewerkers pagina’s.
Hiervoor ontstaat onderstaande melding.
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7. Berichten
Via het onderdeel ‘Berichten’ uit het linkermenu kun je nieuwe (nieuws) berichten
aanmaken aanmaken voor de pagina ‘Nieuws’ op de werkenbij website. Vanuit het
onderdeel ‘Berichten’ (of vanuit het submenu ‘Alle berichten’) kun je tevens bestaande
(nieuws) berichten aanpassen en verwijderen.

Wanneer je op het onderdeel ‘Berichten’ klikt kom je terecht op een overzichts- en
actie pagina waarop je een overzicht hebt van alle reeds aangemaakte berichten
welke op de werkenbij website getoond kunnen worden.
In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd.
Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.
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Overzicht van welke berichten reeds aanwezig zijn (groene lijn)
Drop-down menu om geselecteerde berichten te kunnen bewerken of te
verwijderen (rode lijn)
Een nieuw bericht toevoegen middels de button ‘Nieuwe bericht’ (blauwe lijn)

7.1 Een nieuw (nieuws) bericht toevoegen
Wanneer je op de button ‘Nieuw bericht’ of op het submenu ‘Nieuw bericht klikt wordt
er een pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuw bericht toe te
voegen en automatisch toe te voegen aan de pagina ‘Nieuws’ op de werkenbij website.
Hierbij kun je handmatig content toevoegen aan de pagina en instellingen invoeren die
specifiek voor de nieuwe nieuwspagina gelden en de mogelijkheid om de pagina te
publiceren op de werkenbij website.
7.1.1 Content toevoegen
Op deze pagina heb je middels een tekst editor de mogelijkheid om content toe te
voegen aan de nieuwspagina. In onderstaand screenshot staan de belangrijkste opties
met een kleur gekaderd. Deze opties worden vervolgens verder toegelicht.
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Kleur kader

Toelichting

Blauwe kader

De mogelijkheid om de titel van het (nieuws) bericht in te voeren

Rode kader

De mogelijkheid om media toe te voegen vanuit de mediabibliotheek.*
Dit is de dezelfde functionaliteit zoals, onder andere, beschreven in
4.2.6 Slides. Je kunt hierbij kiezen uit reeds opgeslagen media of een
nieuw bestand dat je kunt uploaden en direct kunt toevoegen, zoals:




Groene kader

Afbeeldingen
Audio
Video

De mogelijkheid om middels een menubalk de inhoud binnen de tekst
editor naar wens aan te passen, zoals:







Paarse kader

Tekst bolt , cursief maken en onder/doorstrepen
Opsommingtekens invoegen
Paragraferen
Links en- rechts uitlijnen of centreren
Links invoegen/bewerken en/of verwijderen
Een ‘Meer lezen tag’ invoegen

Hier wordt de inhoud van de tekst en media getoond, zodat je alvast een
inzicht hebt hoe het nieuws(bericht) eruit kan komen te zien.

7.1.2 Instellingen invoeren
Aan de rechterkant van deze pagina heb je mogelijkheid een aantal instellingen in te
voeren die specifiek voor dit nieuwe nieuwsbericht moeten gaan gelden. Het betreft
hierbij de volgende instellingen:


Uitgelichte afbeelding

In het onderstaande screenshot op wordt deze instelling getoond. De aan te passen
velden worden vervolgens verder toegelicht.
Uitgelichte afbeelding

Aan te passen velden

Toelichting

Stel uitgelichte afbeelding in

De mogelijkheid om een afbeelding toe te voegen aan de nieuws pagina.
Deze afbeelding wordt vervolgens (net als de foto slider op de
homepage) bovenaan en over de breedte van deze pagina getoond.

Indien er een afbeelding is geselecteerd vanuit de mediabibliotheek of is geüpload
vanaf een eigen PC want deze afbeelding getoond in het onderdeel ‘Uitgelichte
afbeelding’ (zie screenshot op de volgende pagina).

Pagina 97/131

Gebruikershandleiding Werkenbij Websites | 16-9-2014

7.1.3 (nieuws) Bericht publiceren
Aan de rechterkant van deze pagina heb je mogelijkheid om aan te geven of, en zo ja
wanneer het nieuwe (nieuws) bericht gepubliceerd moet worden. In onderstaand
screenshot worden de bijbehorende opties getoond. Deze opties worden vervolgens op
de volgende verder toegelicht.
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Opties

Toelichting

Opslaan als concept

Door op de button ‘Opslaan als concept’ te klikken wordt het (nieuws)
bericht als concept opgeslagen en nog niet gepubliceerd op de website.
Vervolgens kun je op een later moment het als concept opgeslagen
bericht terug vinden via het onderdeel ‘Berichten’ op het Dashboard het
bericht te gaan publiceren.

Voorbeeld

Door op de button ‘Voorbeeld’ te klikken, wordt het nieuwe (nieuws)
bericht getoond binnen de website en kun je zien hoe dit bericht eruit
komt te zien als je besluit deze te publiceren.

Status

Deze optie geeft de status van het (nieuws) bericht weer. Door op de
link ‘Bewerken’ te klikken kun je deze status aanpassen naar de
gewenste status.

Zichtbaarheid

Deze optie geeft de zichtbaarheid van het (nieuws) bericht weer. Door
op de link ‘Bewerken’ te klikken kun je deze zichtbaarheid aanpassen
naar de gewenste (on)zichtbaarheid.

Onmiddellijk publiceren

Deze optie geeft je de mogelijkheid om het (nieuws) bericht direct te
publiceren of een exacte datum en tijd op te geven wanneer het bericht
getoond mag worden op de website (bijvoorbeeld bij de start van een
campagne).

Naar de prullenbak verplaatsen

Indien je het bericht toch niet wenst aan te maken, dan kun je op de
link ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ klikken en wordt de pagina direct
verwijderd.

Wanneer je alle gewenste instellingen omtrent het (nieuws) bericht hebt doorgevoerd
en op de button ‘Publiceren’ klikt wordt het (nieuws) bericht gepubliceerd en
automatisch toegevoegd aan de werkenbij website

Bij het onderdeel ‘Publiceren’ zal de status ‘Concept’ automatisch aangepast worden
naar ‘Gepubliceerd’. Tevens is de button ‘Publiceren’ automatisch aangepast naar
‘Bijwerken’
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7.2 (nieuws) Bericht bewerken
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina een (nieuws) bericht (via het onderdeel
‘Berichten’) bewerken. Dit kun je doen door op het bericht te klikken of door een
vinkje achter de titel van het bericht te plaatsen en vanuit het onderdeel ‘Acties’ de
keuze ‘Bewerken’ te kiezen en op de button uitvoeren te klikken. (zie onderstaand
screenshot).
(nieuws) Bericht bewerken vanuit onderdeel ‘Acties’

Wanneer je ervoor kiest om het (nieuws) bericht aan te passen vanuit het onderdeel
‘Acties’ dan kun je het bericht dat je wilt aanpassen aanvinken en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ voor ‘Bewerken’ kiezen. Wanneer je vervolgens op de button
‘Uitvoeren’ klikt ontstaan er een aantal voorgeselecteerde opties. De belangrijkste
opties worden in het overzicht op de volgende pagina toegelicht.
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Opties

Toelichting

Auteur

Indien een andere gebruiker binnen de organisatie het bericht aanpast
dan kan diegene, wanneer hij/zij de rechten daartoe heeft, aangeven
dat hij/zij dit gedaan heeft.

Reacties

De mogelijkheid om aan te geven of het mogelijk is dat bezoekers
mogen reageren op het bericht.

Status

De mogelijkheid om de status van het bericht te veranderen.
Bijvoorbeeld van concept naar gepubliceerd.

(nieuws) Bericht bewerken via het aanklikken van de pagina
Wanneer je ervoor kiest om het (nieuws) bericht aan te klikken kom je op de
specifieke bewerkpagina van dit bericht terecht en kun je alle reeds ingevoerde
velden, content en instellingen aanpassen.

Wanneer je de gewenste velden, content en instellingen hebt aangepast kun je via de
button ‘Bijwerken’ de aanpassingen direct doorvoeren op de werkenbij website.

Wanneer de pagina is bijgewerkt in het CMS worden de aanpassingen direct
doorgevoerd op de werkenbij website.
7.3 (nieuws) Bericht verwijderen
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina het (nieuws) bericht (via het onderdeel
‘Berichten’) verwijderen. Dit kun je doen door de gewenste pagina aan te klikken of
door een vinkje achter de titel van de pagina te plaatsen en vanuit het onderdeel
‘Acties’ de keuze ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te kiezen en op de button
‘Uitvoeren’ te klikken. (zie screenshot op de volgende pagina).
(nieuws) Bericht verwijderen vanuit onderdeel ‘Acties’
Wanneer je ervoor kiest om het (nieuws) bericht te verwijderen vanuit het onderdeel
‘Acties’ dan kun je het bericht dat je wilt verwijderen aanvinken en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ voor ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ kiezen. Wanneer je
vervolgens op de button ‘Uitvoeren’ klikt, wordt het bericht direct verwijdert uit het
overzicht en direct verwijderd op de werkenbij website.
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(nieuws) Bericht verwijderen via het aanklikken van de pagina
Wanneer je ervoor kiest om het (nieuws) bericht aan te klikken kom je op de
specifieke bewerkpagina van dit bericht terecht en kun je het bericht verwijderen door
op de link ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te klikken.

Wanneer je op deze link hebt geklikt wordt de pagina direct verwijdert uit het
overzicht en van de werkenbij website.
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Via beide manieren wordt onderstaande melding getoond wanneer het (nieuws)
bericht succesvol verwijdert is.

Indien je in bovenstaande melding op de link ‘Ongedaan maken’ klikt, wordt het
verwijderen ongedaan gemaakt en wordt het bericht op de oorspronkelijke plek terug
geplaatst in het overzicht van (nieuws) berichten. Hiervoor ontstaat onderstaande
melding.

8. Contact
Via het onderdeel ‘Contact’ uit het linkermenu kun je een nieuw contactformulier
aanmaken of bestaande contactformulieren bewerken of verwijderen. Dit
contactformulier wordt vervolgens getoond op de pagina ‘Contact’ op de werkenbij
website.

Wanneer je op het onderdeel ‘Contact’ klikt kom je terecht op een overzichts- en actie
pagina waarop je een overzicht hebt van alle reeds aangemaakte contactformulieren
(in de meeste gevallen één) welke op de werkenbij website getoond kunnen worden.
In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd.
Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.
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Overzicht van welke contactformulieren reeds aanwezig zijn (groene lijn)
Drop-down menu om geselecteerde contactformulieren te kunnen bewerken of
te verwijderen (rode lijn)
Een nieuw contactformulier toevoegen middels de button ‘Nieuw toevoegen’
(blauwe lijn)
Overzicht van de shortcode van het contactformulier dat op de content pagina
‘Contact’ ingevoerd moet worden om het formulier zichtbaar te maken (paarse
lijn)

8.1 Een nieuw contactformulier toevoegen
Wanneer je op de button ‘Nieuw toevoegen’ klikt wordt er een pagina getoond waarbij
je de mogelijkheid hebt om een nieuw contactformulier aan te maken.
Ten eerste wordt er gevraagd een taal op te geven.

Indien je een contactformulier in de Nederlandse taal wilt aanmaken kun je direct op
de button ‘Nieuw toevoegen’ klikken. Indien je een andere taal wenst, kun je via het
drop down menu bij ‘Selecteer taal’ een andere gewenste taal kiezen en vervolgens op
de button ‘Nieuw toevoegen’ klikken.
8.1.1 Gevraagde informatie invoeren
Vervolgens wordt er een pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een
nieuw contactformulier aan te maken. Hier kun je handmatig de opgevraagde velden
invullen om zo tot een zo concreet mogelijk contactformulier te komen. Deze pagina is
verdeeld in een aantal onderdelen, te weten:




Titel;
Formulier;
Mail.

In de screenshots op de volgende pagina worden deze onderdelen weergegeven. De
belangrijkste opties worden vervolgens verder toegelicht
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Titel

Standaard wordt een nieuwe contactformulier aangemaakt zonder titel. Door bij het
veld ‘Zonder titel’ de gewenste titel voor het contactformulier, bijvoorbeeld:
“testformulier” in te voeren kun je het nieuwe contactformulier een titel meegeven.
Formulier

Opties

Toelichting

Uw naam

Hier wordt de bezoeker gevraagd zijn/haar naam achter te laten.

Uw email

Hier wordt de bezoeker gevraagd zijn/haar emailadres achter te laten.

Onderwerp

Hier wordt de bezoeker gevraagd het onderwerp van zijn/haar vraag
achter te laten.

Uw bericht

Hier wordt de bezoeker gevraagd het volledige bericht of de vraag
achter te laten.

Submit “Verzenden”

Dit is de titel van de button, welke in dit geval ‘Verstuur’ heet.

In bovenstaand screenshot staan codes vermeld welke als netjes ingericht veld in het
contactformulier getoond worden op de werkenbij website. Door de tekst tussen <p>
en <br/> aan te passen, worden de titels van deze velden aangepast op het formulier.
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Mail

Via dit onderdeel kun je een standaard mail opstellen die naar het gewenste
emailadres binnen jouw organisatie gestuurd moet worden wanneer een bezoeker het
contactformulier heeft ingevoerd en verzonden vanaf de werkenbij website. De
belangrijkste velden worden hieronder toegelicht.

Opties

Toelichting

Aan:

Hier kun je het emailadres vermelden waar ingevoerde
contactformulieren naar toe gestuurd moeten worden.

Van:

De shortcode die hier vermeld staat zorgt ervoor dat daar de naam en
het emailadres van de bezoeker vermeld wordt.

Onderwerp

De shortcode die hier vermeld staat zorgt ervoor dat het onderwerp dat
de bezoeker heeft ingevoerd vermeld wordt.

Berichttekst

De shortcode die hier vermeld staat zorgt ervoor dat het volledige
bericht dat de bezoeker heeft achter gelaten vermeld wordt.

In bovenstaand screenshot staan codes vermeld welke als netjes ingericht veld in het
contactformulier getoond worden op de werkenbij website. Wij adviseren alleen de
content (tekst) aan te passen en niet de, vooraf ingestelde, shortcodes aan te passen.
8.1.2 Contactformulier opslaan
Indien je alle gewenste velden hebt ingevoerd en de gewenste aanpassingen hebt
gedaan voor het nieuwe contactformulier, dan kun je op de buttons ‘Opslaan’ klikken
om het nieuwe contactformulier op te slaan.
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Wanneer het contactformulier is opgeslagen, wordt de volgende melding getoond:

In deze melding staat vermeld dat het contactformulier is aangemaakt en dat er
automatisch een code voor dit formulier is gegeneerd. Deze code dien je in de
gewenste contentpagina te plakken (meestal is dit de pagina ‘Contact’) bij het
onderdel ‘Pagina’s’.
Wanneer de code geplakt wordt en de pagina opgeslagen, dan wordt het formulier
vanaf dat moment getoond op deze pagina op de werkenbij website.
8.2 Contactformulier bewerken
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina een contactformulier (via het onderdeel
‘Contact’) bewerken. Dit kun je doen door op het contactformulier te klikken.
Je komt vervolgens op de specifieke bewerkpagina van dit contactformulier terecht en
vervolgens kun je alle reeds ingevoerde velden, content en instellingen aanpassen.
Wanneer je de gewenste velden, content en instellingen hebt aangepast kun je via de
button ‘Opslaan’ de aanpassingen direct doorvoeren op het contactformulier en op het
contactformulier op de werkenbij website.

Wanneer de pagina is bijgewerkt in het CMS worden de aanpassingen direct
doorgevoerd op de werkenbij website.
8.3 Contactformulier verwijderen
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina het contactformulier (via het onderdeel
‘Contact’) verwijderen. Dit kun je doen door het gewenste contactformulier aan te
klikken of door een vinkje achter de het contactformulier te plaatsen en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ de keuze ‘Verwijderen’ te kiezen en op de button ‘Uitvoeren’ te
klikken. (zie screenshot op de volgende pagina).
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Contactformulier verwijderen vanuit onderdeel ‘Acties’
Wanneer je ervoor kiest om het contactformulier te verwijderen vanuit het onderdeel
‘Acties’ dan kun je het contactformulier dat je wilt verwijderen aanvinken en vanuit
het onderdeel ‘Acties’ voor ‘Verwijderen’ kiezen. Wanneer je vervolgens op de button
‘Uitvoeren’ klikt, wordt het contactformulier direct verwijdert uit het overzicht en
direct verwijderd op de werkenbij website.

Contactformulier verwijderen via het aanklikken van het contactformulier
Wanneer je ervoor kiest om het contactformulier aan te klikken kom je op de
specifieke bewerkpagina van dit contactformulier terecht en kun je het
contactformulier verwijderen door op de link ‘Verwijderen’ te klikken.

Wanneer je op deze link hebt geklikt wordt het contactformulier direct verwijderd uit
het overzicht en van de werkenbij website.
Via beide manieren wordt onderstaande melding getoond wanneer het
contactformulier succesvol verwijdert is.
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9. FAQ’S
Via het onderdeel ‘FAQ’S’ (Frequently Asked Questions / Veelgestelde vragen) uit het
linkermenu kun je nieuwe veelgestelde vragen en vooraf ingestelde antwoorden voor
de pagina ‘FAQ’S en/of ‘Veelgestelde vragen’’ op de werkenbij website instellen.
Vanuit het onderdeel ‘FAQ’S’ (of vanuit het submenu ‘FAQ’S’) kun je tevens bestaande
vragen en bijbehorende antwoorden aanpassen en verwijderen.

Wanneer je op het onderdeel ‘FAQ’S’ klikt kom je terecht op een overzichts- en actie
pagina waarop je een overzicht hebt van alle reeds aangemaakte vragen welke op de
werkenbij website getoond kunnen worden.
In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd.
Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.





Overzicht van welke vragen reeds aanwezig zijn (groene lijn)
Drop-down menu om geselecteerde vragen te kunnen bewerken of te
verwijderen (rode lijn)
Een nieuwe vraag toevoegen middels de button ‘Add New’ (blauwe lijn)

Pagina 109/131

Gebruikershandleiding Werkenbij Websites | 16-9-2014

9.1 Een nieuwe vraag toevoegen
Wanneer je op de button ‘Add New’ of op het submenu ‘Add New’ klikt wordt er een
pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuwe vraag en een
bijbehorend antwoord toe te voegen en zo automatisch toe te voegen aan de pagina
‘FAQ’S / Veelgestelde vragen’ op de werkenbij website.
Hierbij kun je handmatig content toevoegen aan de pagina en instellingen invoeren die
specifiek voor de nieuwe vraag gelden en de mogelijkheid om de vraag te publiceren
op de werkenbij website.
9.1.1 Content toevoegen
Op deze pagina heb je middels een tekst editor de mogelijkheid om content toe te
voegen aan de vraag. In onderstaand screenshot staan de belangrijkste opties met
een kleur gekaderd. Deze opties worden vervolgens verder toegelicht.
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Kleur kader

Toelichting

Blauwe kader

De mogelijkheid om de vraag in te voeren

Rode kader

De mogelijkheid om media toe te voegen vanuit de mediabibliotheek.*
Dit is de dezelfde functionaliteit zoals, onder andere, beschreven in
4.2.6 Slides. Je kunt hierbij kiezen uit reeds opgeslagen media of een
nieuw bestand dat je kunt uploaden en direct kunt toevoegen, zoals:




Groene kader

Afbeeldingen
Audio
Video

De mogelijkheid om middels een menubalk de inhoud binnen de tekst
editor naar wens aan te passen, zoals:







Paarse kader

Tekst bolt , cursief maken en onder/doorstrepen
Opsommingtekens invoegen
Paragraferen
Links en- rechts uitlijnen of centreren
Links invoegen/bewerken en/of verwijderen
Een ‘Meer lezen tag’ invoegen

Hier wordt de inhoud van de tekst en media getoond, zodat je alvast een
inzicht hebt hoe het antwoord eruit kan komen te zien.

9.1.2 Instellingen invoeren
Aan de rechterkant van deze pagina heb je mogelijkheid een aantal instellingen in te
voeren die specifiek voor deze nieuwe vraag moeten gaan gelden. Het betreft hierbij
de volgende instellingen:


Uitgelichte afbeelding

In het onderstaande screenshot wordt deze instelling getoond. De aan te passen
velden worden vervolgens verder toegelicht.
Uitgelichte afbeelding

Aan te passen velden

Toelichting

Stel uitgelichte afbeelding in

De mogelijkheid om een afbeelding toe te voegen aan de pagina waarop
de vraag en het antwoord vermeld staan. Deze afbeelding wordt
vervolgens (net als de foto slider op de homepage) bovenaan en over de
breedte van deze pagina getoond.

Indien er een afbeelding is geselecteerd vanuit de mediabibliotheek of is geüpload
vanaf een eigen PC want deze afbeelding getoond in het onderdeel ‘Uitgelichte
afbeelding’ (zie screenshot op de volgende pagina).
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9.1.3 Vraag en antwoord publiceren
Aan de rechterkant van deze pagina heb je mogelijkheid om aan te geven of, en zo ja
wanneer de nieuwe vraag en antwoord gepubliceerd moeten worden. In onderstaand
screenshot worden de bijbehorende opties getoond. Deze opties worden vervolgens op
de volgende pagina verder toegelicht.
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Opties

Toelichting

Opslaan als concept

Door op de button ‘Opslaan als concept’ te klikken worden de vraag en
antwoord als concept opgeslagen en nog niet gepubliceerd op de
website. Vervolgens kun je op een later moment de als concept
opgeslagen vraag en antwoord terug vinden via het onderdeel ‘FAQ’S’ op
het Dashboard het bericht te gaan publiceren.

Voorbeeld

Door op de button ‘Voorbeeld’ te klikken, worden de vraag en antwoord
getoond binnen de website en kun je zien hoe dit eruit komt te zien als
je besluit deze te publiceren.

Status

Deze optie geeft de status van de vraag en het antwoord weer. Door op
de link ‘Bewerken’ te klikken kun je deze status aanpassen naar de
gewenste status.

Zichtbaarheid

Deze optie geeft de zichtbaarheid van de vraag en het antwoord weer.
Door op de link ‘Bewerken’ te klikken kun je deze zichtbaarheid
aanpassen naar de gewenste (on)zichtbaarheid.

Onmiddellijk publiceren

Deze optie geeft je de mogelijkheid de vraag en het antwoord direct te
publiceren of een exacte datum en tijd op te geven wanneer deze
mogen worden gepubliceerd op de website (bijvoorbeeld bij de start van
een campagne).

Naar de prullenbak verplaatsen

Indien je het bericht toch niet wenst aan te maken, dan kun je op de
link ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ klikken en worden de vraag en het
antwoord direct verwijderd.

Wanneer je alle gewenste instellingen omtrent de vraag en het antwoord hebt
doorgevoerd en op de button ‘Publiceren’ klikt worden de vraag en het antwoord
gepubliceerd en automatisch toegevoegd aan de werkenbij website.

Bij het onderdeel ‘Publiceren’ zal de status ‘Concept’ automatisch aangepast worden
naar ‘Gepubliceerd’. Tevens is de button ‘Publiceren’ automatisch aangepast naar
‘Bijwerken’
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9.2 Vraag en antwoord bewerken
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina een vraag en bijbehorend antwoord (via
het onderdeel ‘FAQ’S’) bewerken. Dit kun je doen door op de vraag te klikken of door
een vinkje achter de titel van de vraag te plaatsen en vanuit het onderdeel ‘Acties’ de
keuze ‘Bewerken’ te kiezen en op de button uitvoeren te klikken. (zie onderstaand
screenshot).
Vraag bewerken vanuit onderdeel ‘Acties’

Wanneer je ervoor kiest om de vraag en het antwoord aan te passen vanuit het
onderdeel ‘Acties’ dan kun je de vraag en het antwoord welke je wilt aanpassen
aanvinken en vanuit het onderdeel ‘Acties’ voor ‘Bewerken’ kiezen. Wanneer je
vervolgens op de button ‘Uitvoeren’ klikt ontstaan er één voorgeselecteerde optie. De
optie worden in het hieronder toegelicht.

Optie

Toelichting

Status

De mogelijkheid om de status van de vraag ene het antwoord te
veranderen. Bijvoorbeeld van concept naar gepubliceerd.
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Vraag bewerken via het aanklikken van de pagina
Wanneer je ervoor kiest om de vraag aan te klikken kom je op de specifieke
bewerkpagina van deze vraag en het antwoord terecht en kun je alle reeds ingevoerde
velden, content en instellingen aanpassen.

Wanneer je de gewenste velden, content en instellingen hebt aangepast kun je via de
button ‘Bijwerken’ de aanpassingen direct doorvoeren op de werkenbij website.

Wanneer de pagina is bijgewerkt in het CMS worden de aanpassingen direct
doorgevoerd op de werkenbij website.
9.3 Vraag en antwoord verwijderen
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina de vraag en het antwoord (via het
onderdeel ‘FAQ’S’) verwijderen. Dit kun je doen door de gewenste vraag aan te
klikken of door een vinkje achter de titel van de vraag te plaatsen en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ de keuze ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te kiezen en op de button
‘Uitvoeren’ te klikken. (zie onderstaand screenshot).
Vraag en antwoord verwijderen vanuit onderdeel ‘Acties’
Wanneer je ervoor kiest om de vraag en het antwoord te verwijderen vanuit het
onderdeel ‘Acties’ dan kun de vraag die je wilt verwijderen aanklikken en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ voor ‘Naar de prullenbak verplaatsen’ kiezen. Wanneer je
vervolgens op de button ‘Uitvoeren’ klikt, wordt de vraag direct verwijdert uit het
overzicht en direct verwijderd op de werkenbij website.

Pagina 115/131

Gebruikershandleiding Werkenbij Websites | 16-9-2014

Vraag en antwoord verwijderen via het aanklikken van de vraag
Wanneer je ervoor kiest om de vraag aan te klikken kom je op de specifieke
bewerkpagina van deze vraag terecht en kun je de vraag verwijderen door op de link
‘Naar de prullenbak verplaatsen’ te klikken.

Wanneer je op deze link hebt geklikt wordt de vraag direct verwijdert uit het overzicht
en van de werkenbij website.
Via beide manieren wordt onderstaande melding getoond wanneer de vraag succesvol
verwijdert is.

Indien je in bovenstaande melding op de link ‘Ongedaan maken’ klikt, wordt het
verwijderen ongedaan gemaakt en wordt de vraag op de oorspronkelijke plek terug
geplaatst in het overzicht van vragen. Hierdoor ontstaat onderstaande melding.
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10. Gebruikers
Via het onderdeel ‘Gebruikers’ uit het linkermenu kun je, indien je daar de juiste
rechten voor hebt, een nieuwe gebruiker aanmaken voor Wordpress en deze een rol
geven of bestaande gebruikers bewerken of verwijderen. Daarnaast heb je de
mogelijkheid om vanuit dit onderdeel je eigen Wordpress profiel te beheren.

Wanneer je op het onderdeel ‘Gebruikers’ klikt kom je terecht op een overzichts- en
actie pagina waarop je een overzicht hebt van welke gebruikers er van jouw
organisatie aanwezig zijn binnen Wordpress.
In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd.
Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.
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Overzicht van welke gebruikers zijn toegevoegd aan Wordpress (groene lijn)
Drop-down menu om geselecteerde gebruikers te kunnen bewerken of te
verwijderen (rode lijn)
Een nieuwe gebruiker toevoegen middels de button ‘Add new’ (blauwe lijn)

10.1 Een nieuwe gebruiker toevoegen
Wanneer je op de button ‘Nieuwe toevoegen’ of op het submenu ‘Nieuwe toevoegen’
klikt wordt er een pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuwe
gebruiker van Wordpress binnen jouw eigen werkenbij website toe te voegen.

Op deze pagina heb je de mogelijkheid om middels een aantal velden een nieuwe
gebruiker aan te maken. De uitleg van deze velden staan in het overzicht op de
volgende pagina verder toegelicht.
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Velden

Toelichting

Gebruikersnaam

Hier kun je een gewenste gebruikersnaam voor de nieuwe gebruiker
opgeven.

Emailadres

Hier kun je het emailadres van de nieuwe gebruiker opgeven.

Voornaam

Hier kun je de voornaam van de nieuwe gebruiker opgeven.

Achternaam

Hier kun je de achternaam van de nieuwe gebruiker opgeven.

Wachtwoord

Hier kun je het wachtwoord voor de nieuwe gebruiker opgeven.

Wachtwoord verzenden?

Hier kun je aangeven of het wachtwoord verzonden moet worden naar
de nieuwe gebruiker.

Rol

Hier kun je een gewenste rol binnen Wordpress koppelen aan de nieuwe
gebruiker. Er kan hierbij gekozen worden uit:






Abonnee
Beheerder
Redacteur
Auteur
Schrijver

Nieuwe gebruiker opslaan
Wanneer je alle verplichte en optionele velden hebt ingevuld, kun je de nieuwe
gebruiker opslaan via de button ‘Nieuwe gebruiker toevoegen’.

Wanneer de nieuwe gebruiker succesvol is opgeslagen wordt onderstaande melding
getoond dat de nieuwe gebruiker is aangemaakt.

Vervolgens is de nieuwe gebruiker terug te vinden op de overzichts- en actie pagina
waarop alle gebruikers van jouw organisatie vermeld staan.
10.2 Gebruiker bewerken
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina een gebruiker (via het onderdeel
‘Gebruikers’) bewerken. Dit kun je doen door op een gebruiker te klikken.
Je komt vervolgens op de specifieke bewerkpagina van deze gebruiker terecht en
vervolgens kun je alle reeds ingevoerde en een aantal extra velden (zoals
accountgegevens, contactgegevens en Social media gegevens van de gebruiker)
aanpassen.
Wanneer je de gewenste velden, content en instellingen hebt aangepast kun je via de
button ‘Gebruiker bijwerken’ de aanpassingen direct doorvoeren.
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Wanneer de pagina is bijgewerkt in het CMS worden de aanpassingen voor de
betreffende gebruiker direct doorgevoerd.
10.3 Gebruiker verwijderen
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina een gebruiker (via het onderdeel
‘Gebruikers’) verwijderen. Dit kun je doen door bij een gebruiker een vinkje achter de
naam te plaatsen en vanuit het onderdeel ‘Acties’ de keuze ‘Verwijderen’ te kiezen en
op de button ‘Uitvoeren’ te klikken. (zie screenshot).

Wanneer je op de button ‘Uitvoeren’ hebt geklikt wordt de gebruiker direct verwijderd
uit het overzicht en heeft de gebruiker direct geen toegang meer tot het CMS.
Wanneer een gebruiker is verwijderd dan wordt er een vraag gesteld wat er met
eventuele aanwezig berichten van deze gebruiker gedaan dient te worden (zie
screenshot op de volgende pagina).
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Indien je wenst dat alle berichten van deze gebruiker verwijderd worden dan kun je de
optie ‘Alle berichten verwijderen’ aanvinken. Wanneer je alle berichten van deze
gebruiker wilt koppelen aan een andere gebruiker, dan kun je middels een drop down
menu een andere gebruiker aanwijzen.
De gebruiker wordt definitief verwijderd wanneer er een keuze is gemaakt en wanneer
er op de button ‘Verwijdering bevestigen’ wordt geklikt.
Tot slot wordt de onderstaande melding getoond dat de gebruiker verwijderd is.
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11. Media
Via het onderdeel ‘Media’ uit het linkermenu kun je inzien welke mediabestanden
reeds zijn opgeslagen binnen het CMS van jouw organisatie. Daarnaast heb je de
mogelijkheid om nieuwe mediabestanden toe te voegen of te verwijderen.

Wanneer je op het onderdeel ‘Media’ (of de subpagina ‘Bibliotheek’) klikt kom je
terecht op een overzichts- en actie pagina waarop je een overzicht hebt van welke
mediabestanden er van jouw organisatie aanwezig zijn binnen Wordpress.
In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd.
Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.





Overzicht van welke mediabestanden zijn toegevoegd aan Wordpress (groene
lijn)
Drop-down menu om mediabestanden te kunnen bewerken of te verwijderen
(rode lijn)
Een nieuw mediabestand toevoegen middels de button ‘Nieuw bestand’
(blauwe lijn)
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11.1 Een nieuw mediabestand toevoegen
Wanneer je op de button ‘Nieuw bestand’ of op het submenu ‘Nieuw bestand’ klikt
wordt er een pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuw
mediabestand toe te voegen aan de mediabibliotheek. Deze afbeelding is vervolgens
weer te gebruiken bij het aanmaken en aanpassen van (content) pagina’s.

Wanneer je op de button ‘Bestanden selecteren’ klikt, dan wordt er een pop-up
getoond waarbij je de gewenste afbeelding van je computer kunt selecteren.

Wanneer je een geschikte afbeelding vanaf je computer hebt geselecteerd, dien je op
de button ‘Openen’ te klikken om de afbeelding te uploaden binnen Wordpress. Indien
een mediabestand is toegevoegd wordt het mediabestand direct getoond middels
onderstaande melding.

Wanneer je vervolgens op het onderdeel ‘Media’ uit het linkermenu klikt kun je zien
dat het nieuwe mediabestand is toegevoegd aan het overzicht met bestaande
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mediabestanden. Vanaf dit moment kun je het toegevoegde mediabestand gaan
gebruiken voor de (content) pagina’s op de werkenbij website.
11.2 Mediabestand bewerken
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina een mediabestand(via het onderdeel
‘Media’) bewerken. Dit kun je doen door op het mediabestand te klikken.
Wanneer je het mediabestand aanklikt kom je op de specifieke bewerkpagina dit
mediabestand terecht en kun je het mediabestand aanpassen.

Binnen deze bewerkpagina heb je de mogelijkheid om de titel van het bestand aan te
passen of een uitgebreide beschrijving van het mediabestand te geven. Daarnaast heb
je de mogelijkheid om het mediabestand zelf aan te passen via de button ‘Afbeelding
bewerken’

Wanneer je op bovenstaande button klikt heb je de mogelijkheid een aantal
wijzigingen op het mediabestand door te voeren, zoals:






De
De
De
De
De

afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding

schalen;
bijsnijden;
roteren;
spiegelen;
een ander formaat geven.

Bovenstaande opties staan in het screenshot op de volgende pagina vermeld.
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Wanneer je de gewenste wijzigingen aan het mediabestand hebt doorgevoerd en op
de button ‘Opslaan’ hebt geklikt, kun je op de button ‘Bijwerken’ klikken om het
mediabestand definitief aangepast op te slaan.

Wanneer mediabestand is bijgewerkt in het CMS wordt het aangepaste mediabestand
direct aangepast opgeslagen.
11.3 Mediabestand verwijderen
Je kunt vanuit de overzichts- en actie pagina het mediabestand (via het onderdeel
‘Media’) verwijderen. Dit kun je doen door het gewenste mediabestand aan te klikken
of door een vinkje achter de titel van het mediabestand te plaatsen en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ de keuze ‘Permanent verwijderen’ te kiezen en op de button
‘Uitvoeren’ te klikken. (zie onderstaand screenshot).
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Mediabestand verwijderen vanuit onderdeel ‘Acties’
Wanneer je ervoor kiest om een mediabestand te verwijderen vanuit het onderdeel
‘Acties’ dan kun je het mediabestand dat je wilt verwijderen aanvinken en vanuit het
onderdeel ‘Acties’ voor ‘Permanent verwijderen’ kiezen. Wanneer je vervolgens op de
button ‘Uitvoeren’ klikt, wordt het mediabestand direct verwijdert uit het overzicht en
direct verwijderd op de werkenbij website (indien het mediabestand gebruikt wordt op
een content pagina).

Vraag en antwoord verwijderen via het aanklikken van de vraag
Wanneer je ervoor kiest om het mediabestand aan te klikken kom je op de specifieke
bewerkpagina van dit mediabestand terecht en kun je dit mediabestand verwijderen
door op de link ‘Permanent verwijderen’ te klikken.
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Wanneer je op deze link hebt geklikt wordt het mediabestand direct verwijdert uit het
overzicht en van de werkenbij website.
Via beide manieren wordt onderstaande melding getoond wanneer het mediabestand
succesvol verwijdert is.

12. Reacties
Vanuit het onderdeel reacties wordt inzichtelijk welke reacties er door de bezoekers
achter zijn gelaten op (nieuws) berichten op de werkenbij website. De reacties worden
bij het onderdeel Reacties verzameld.

Wanneer je op het onderdeel ‘Reacties’ klikt kom je terecht op een overzichts- en actie
pagina waarop je een overzicht hebt van welke reacties er op (nieuws) berichten op
de werkenbij website gegeven zijn.
In onderstaand screenshot staan de opties die je hebt om met de gegeven reacties om
te gaan. Deze opties staan in het onderstaande overzicht verder toegelicht.

Opties

Toelichting

Weigeren

Een gegeven reactie van een bezoeker kunnen weigeren (de reactie
wordt vervolgens niet gepubliceerd op de werkenbij website).

Toelaten

Een gegeven reactie van een bezoeker kunnen toelaten (de reactie
wordt vervolgens wel gepubliceerd op de werkenbij website).

Als spam markeren

Een gegeven reactie van een bezoeker als spam kunnen markeren (de
reactie wordt vervolgens niet gepubliceerd op de werkenbij website).

Naar de prullenbak verplaatsen

Een gegeven reactie van een bezoeker kunnen verwijderen (de reactie
wordt vervolgens direct verwijderd van de werkenbij website).
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13. Vacatures
Vanuit het onderdeel ‘Vacatures’ wordt inzichtelijk welke vacatures er automatisch
geïmporteerd zijn vanuit de recruitment applicatie.

Wanneer je op het onderdeel ‘Vacatures’ klikt kom je terecht op een overzichts- en
actie pagina waarop je een overzicht hebt van welke vacatures er automatisch
geïmporteerd zijn.

Alleen inzicht in vacatures
Het overzicht suggereert dat je zelf handmatig geïmporteerde vacatures kunt
aanpassen, verwijderen en/of toevoegen. De aanpassingen die je doet zullen niet lang
van kracht zijn aangezien elke 10 minuten alle vacatures overschreven worden door
de automatische import. Er worden op dat moment alleen vacatures getoond die
geïmporteerd zijn vanuit de recruitment applicatie.
De pagina vacatures is dus alleen om inzicht te geven in welke vacatures er
geïmporteerd zijn en niet om zelf vanuit het CMS vacatures toe te voegen, aan te
passen of te verwijderen.
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14. Organisaties
Vanuit het onderdeel ‘Organisaties’ wordt inzichtelijk welke organisaties er
automatisch geïmporteerd zijn vanuit de recruitment applicatie.

Wanneer je op het onderdeel ‘Organisaties’ klikt kom je terecht op een overzichts- en
actie pagina waarop je een overzicht hebt van welke organisaties er automatisch
geïmporteerd zijn (indien van toepassing)

Alleen inzicht in organisaties
Het overzicht suggereert dat je zelf handmatig geïmporteerde organisaties kunt
aanpassen, verwijderen en/of toevoegen. De aanpassingen die je doet zullen niet lang
van kracht zijn aangezien elke 10 minuten alle organisaties overschreven worden door
de automatische import. Er worden op dat moment alleen organisaties getoond die
geïmporteerd zijn vanuit de recruitment applicatie.
De pagina ‘Organisaties’ is dus alleen om inzicht te geven in welke organisties er
geïmporteerd zijn en niet om zelf vanuit het CMS organisaties toe te voegen, aan te
passen of te verwijderen.
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15. Contactpersonen
Vanuit het onderdeel ‘Contactpersonen’ wordt inzichtelijk welke contactpersonen er
automatisch geïmporteerd zijn vanuit de recruitment applicatie.

Wanneer je op het onderdeel ‘Contactpersonen’ klikt kom je terecht op een overzichtsen actie pagina waarop je een overzicht hebt van welke contactpersonen er
automatisch geïmporteerd zijn (indien van toepassing).

Alleen inzicht in contactpersonen
Het overzicht suggereert dat je zelf handmatig geïmporteerde contactpersonen kunt
aanpassen, verwijderen en/of toevoegen. De aanpassingen die je doet zullen niet lang
van kracht zijn aangezien elk uur alle contactpersonen overschreven worden door de
automatische import. Er worden op dat moment alleen contactpersonen getoond die
geïmporteerd zijn vanuit de recruitment applicatie.
De pagina ‘Organisaties’ is dus alleen om inzicht te geven in welke contactpersonen er
geïmporteerd zijn en niet om zelf vanuit het CMS contactpersonen toe te voegen, aan
te passen of te verwijderen.
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16. Feedback
Heb je een fout gezien in of een aanvulling op deze handleiding? Je kunt dit per e-mail
kenbaar maken aan Michael Borst: borst@connexys.com of telefonisch contact met
ons opnemen,via telefoonnummer 010-4980988.
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