HOW TO:
Zelf aan de slag
met je website

Gefeliciteerd met je nieuwe site! Aanpassingen voeren we zonder bijkomende kosten graag voor je uit. Wil je toch zelf wat sleutelen? Dat kan. Via
deze handleiding helpen we je op weg.
Let wel: deze handleiding richt zich op het doen van simpele aanpassingen, zoals het wijzigen van plaatjes of tekst. Kom je er niet uit of heb je een
ingewikkelde klus? Dan neem je contact op met Youvia. Een specialist pakt
het dan zo snel mogelijk voor je op.
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1. Inloggen op de website

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Via het contentmanagementsysteem (CMS) kun je bij de
achterkant van je site, waar je aanpassingen kunt doen. Je ziet
hier ook de bezoekersaantallen van je site.
Zo log je in
Volg de onderstaande stappen om in te loggen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ga naar Mijn Youvia.
Kies de juiste optie.
Vul de gebruikersnaam in.
Vul het wachtwoord in en log in.
Klik op ‘beheer je website’.
Je wordt nu automatisch naar het CMS van de website geleid

Wachtwoord vergeten?
Via het loginscherm vraag je gemakkelijk een nieuw wachtwoord
aan. Vul het e-mailadres in waarmee jouw website-abonnement
bij ons geregistreerd staat. Klik op de button ‘Vraag wachtwoord
aan’. Volg dan de instructies die je per mail ontvangt.
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2. Het contentmanagementsysteem
van de site
https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Je bent nu in het CMS van de website. Bovenaan de pagina zie je
in het menu een aantal opties: Startpagina, Ontwerp en Inhoud.
Via deze opties beheer je de belangrijkste mogelijkheden van de
site.
Veel plezier bij je ontdekkingstocht door de website. Kom je er niet
helemaal uit? Neem dan gerust contact op.
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A. Pas de taal van de portal aan via de instellingen ▶ Editor instellingen.
B. De button ‘ontwerp’ leidt je naar de achterkant van je website.
Hier kun je zelf eenvoudige aanpassingen doen.
C. Met het oogje bekijk je hoe je website er op 3 verschillende
schermformaten uitziet: desktop, mobiel en tablet.
D. Ben je tevreden over je wijziging? Dan druk je op ‘publiceren’. Hiermee
zet je je aanpassingen online. Check altijd als je klaar bent of jouw
aanpassingen op je website te zien zijn. Surf daarvoor naar de
betreffende pagina, liefst via een pc, een telefoon en een tablet.
E. Je gebruikt de button ‘inhoud’ alleen als je meerdere nieuwe bestanden
wilt uploaden, zoals foto’s of pdf’s. Deze koppel je later aan je site.

A
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F. Wijziging ongedaan maken? Daarvoor klik je op het klokje. Je ziet
dan de lijst van de laatst gemaakte wijzigingen, en kunt terug naar
de stap waar alles nog goed was. Je kunt tot 30 stappen terug.
Heb je het juiste punt gevonden? Klik dan op ‘toepassen’.
G. Om te switchen tussen schermen, van pc, naar tablet naar mobiel, klik je op
het desbetreffende icoon. Maak eventuele aanpassingen per device specifiek.
Je aanpassing kan invloed hebben op de lay-out van andere schermformaten.
H. Onder ‘Ontwerp’ vind je ‘Pagina’s’ en ‘Globaal ontwerp’. ‘Pagina’s’
stelt je in staat aanpassingen te maken op de pagina’s zelf. Onder
‘Globaal ontwerp’ vind je wijzigingen die gelden voor de hele website,
zoals kleuren, lettertypes en andere stijlelementen. Wij raden je aan
‘Globaal ontwerp’ aan de designers van Youvia over te laten.

Onder de zwarte balk vind je de editor. Hier voer je pagina voor pagina je wijzigingen door. De editor werkt met diverse tools, namelijk rijen, kolommen en modules.
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3. Rijen, kolommen en modules

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

De editor van je website bestaat uit meerdere lagen. Deze vallen
visueel achter elkaar. De onderste laag is de achtergrond (1).
Daarboven zitten de rijen (2). En daarin zitten de kolommen (3).
Je ziet de woorden ‘Rij’ en ‘Kolom’ terug in de editor, als je met
de muis over het betreffende item beweegt. Je kunt het formaat
van rijen en kolommen aanpassen door de randen met de muis te
verslepen. In de kolommen zitten modules. Daar komt tekst, beeld
of een bepaalde functionaliteit in.
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4. De lay-out-tools

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Het plusje
Je vindt op meerdere plekken in je opmaak plus-icoontjes.
Door hierop te klikken, voeg je een element toe aan het
design. Dat kan een rij zijn, een kolom of een module. Wat
je toevoegt, staat erbij als je je muis erop zet. Bedenk dat een
toevoeging de lay-out vrijwel altijd wijzigt. Je kunt wijzigingen ook
ongedaan maken.
Het vinkje
Elke keer als je een wijziging maakt, druk je op het
groene vinkje. Je wijzigingen zijn dan opgeslagen, maar
ze staan nog niet live.
Handvaten
Je vindt in de editor steeds het icoon met 6 puntjes.
Deze klik je aan en houd je vast om een element te
verslepen. Bijvoorbeeld een kolom, een module of een foto in een
galerij. Soms bepaalt de plek waar je het element plaatst hoe het
eruit komt te zien. Als je elementen verplaatst, zal de lay-out van
de omliggende elementen soms ook wijzigen. Speel daar eens
mee.
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5. Beeldaanpassingen doen

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Je kunt op 2 manieren foto’s, plaatjes en logo’s uploaden. Op
de voorgrond of op de achtergrond. Achtergrondfoto’s worden
automatisch achter de tekst geplaatst. Ze worden uitgestrekt
over de gehele rij of kolom. Voorgrondfoto’s komen naast de
tekst. Probeer het eens, en je ziet het verschil. In de volgende
hoofdstukken leggen we je uit hoe.
Eerst foto’s in bulk uploaden? Om meerdere foto’s tegelijk
te uploaden, klik je in de bovenste balk op ‘Inhoud’, dan net
daaronder op ‘Bestandsmanager’. Hier klik je op ‘Bestanden
uploaden’.
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6. Achtergrondfoto’s aanpassen

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Om een achtergrondfoto van een rij aan te passen, beweeg je
met je muis over de rij in kwestie, waardoor rechtsboven het gele
icoon verschijnt. Je zet je muis hierop. Dan verschijnt een dropdownmenu. Klik op ‘Achtergrond’. Je ziet dan een venster met de
achtergrondafbeelding. Om de foto aan te passen, verwijder je
eerst de oude foto, en voeg je daarna de nieuwe toe. Je kunt ook
op ‘vervangen’ klikken. Dit kan alleen als de foto al is geüpload,
bijvoorbeeld via ‘inhoud’ in de zwarte balk. Let op dat je tekst op
alle schermen leesbaar blijft.
Om de achtergrondfoto van een kolom aan te passen, beweeg
je met de muis over de kolom in kwestie, waardoor linksboven
het blauwe icoon verschijnt. Je zet je muis hierop. In het dropdownmenu ga je naar Ontwerp > Achtergrond. Je ziet dan een
venster met de achtergrondafbeelding. Om de foto aan te passen,
verwijder je eerst de oude foto, en voeg je daarna de nieuwe toe.
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7. Pagina-achtergrond wijzigen

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Wil je de gehele achtergrond wijzigen, dan klik je in de
banner onder ‘ontwerp’ op ‘pagina’s’. Vervolgens klik je op de
button ‘Pagina’s beheren’. Dan klik je op de pagina waar je de
achtergrond wilt veranderen, en vervolgens rechts op de 3
puntjes, en op ‘Instellingen bewerken’.
Nu opent een venster met links een lijst met mogelijke
bewerkingen. Daar klik je ‘Achtergrond’ aan, en pas je de foto
aan.
Dit werkt ook voor je bedrijfslogo. Pas zo nodig het formaat
van de kolom aan door de rand van de kolom te verslepen.
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8. Afbeelding op voorgrond wijzigen

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Foto’s op de voorgrond, dus naast tekst, worden geplaatst in
modules in de kolom. Klik daarvoor op een plus middenin een
lege kolom, of rechts van het woord ‘module’. Dan verschijnt een
venster waar je kunt kiezen uit de verschillende modules. Je kiest
‘Afbeelding’. Nu verschijnt een venster waar je de afbeelding kunt
toevoegen. Pas zo nodig het formaat van de kolom aan door de
rand te verslepen. Of versleep hem met het handvat, de 6 stipjes.
Simpel, toch?
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9. Tekst aanpassen

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Tekst kan alleen worden toegevoegd in tekstmodules. Voeg
eventueel met het plusje in een lege kolom of rechts van ‘module’
een tekstmodule toe. Als je klikt in de tekstmodule of op bestaande
tekst, verschijnt er in dit tekstvlak een cursor. Bovenaan verschijnt
een grijze balk waar je basale tekstinstellingen aan kunt passen,
zoals dikdrukken, uitlijnen en links koppelen.
Je kunt hier ook de lettertypes aanpassen. We raden je aan
maximaal 2 verschillende lettertypes op je site te gebruiken. Dan
blijft het netjes.
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10. Tekst instellen: de H-structuur

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Misschien minder interessant maar wel belangrijk voor je
vindbaarheid: de H-structuur en de waarde die je meegeeft aan je
tekst. Bij het woordje ‘Tag’ vind je een drop-downmenu met daarin
P, H1, H2, H3 en zo verder.
Dit zijn belangrijke indicatoren die aan Google vertellen om wat
voor soort tekst het hier gaat. De hoofdkop van de pagina geef je
aan met H1, subkopjes met H2, sub-subkopjes met H3 en verder.
Dat werkt hiërarchisch, dus boven een H3 staat altijd een H2, en
daarboven een H1. P staat voor plain tekst, dus gewone tekst.
Gebruik deze codes verstandig, zo nodig met hulp van een Youviaspecialist.
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11. Linkjes leggen

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Om een linkje te plaatsen vanuit de tekst, selecteer je de
tekstpassage die je wilt linken. Dan klik je bovenaan op het linklogo, en op ‘link’.
Er verschijnt een venster met de mogelijke linkbestemmingen. Je
kunt kiezen uit een externe url, een webpagina, een bestand of
een e-mailadres. Kies je voor een externe pagina, dan vul je de url
in in de balk. We adviseren je de optie ‘Open link in nieuw tabblad’
aan te vinken. Zo houd je je bezoekers op de site.
Wil je een link plaatsen vanuit een button, dan ga je met de muis
naar de buttonmodule en dan naar inhoud een externe pagina,
dan vul je de url in in de balk. We adviseren je de optie ‘Open link
in nieuw tabblad’ aan te vinken. Zo houd je je bezoekers op de site.
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12. Linken binnen de pagina

https://editor-ii.youviawebsites.nl/ii/

Soms wil je met een button doorspringen naar verderop op de
pagina. Dit doe je met een ankerlink. Deze kun je ook gebruiken
om naar een rij naar keuze op een andere pagina te springen. Dat
werkt hetzelfde.
De ankerlink is een speciale categorie linkjes, waarbij je
doorschakelt naar een specifieke rij op de website. Deze moet
je eerst instellen bij de rij waar je naartoe wilt verwijzen. Je gaat
hiervoor naar de rij in kwestie, en beweegt de muis naar het gele
kader met de naam ‘rij’ > ‘instellingen’ > ‘rij anker’.
Nu opent een venster waar je de button ‘rij anker toestaan’
omschakelt. In de balk geef je het anker een naam, bijvoorbeeld
anker01. Nu heb je het anker ingesteld. Om vanuit tekst of een
button naar het anker te verwijzen, volg je dezelfde stappen als
die bij een link. In de dropdown kies je ‘externe url’. Daar typ je
#Anker01, waarbij de naam overeenkomt met die die je eerder
hebt ingesteld.
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Meer lezen?

https://youvia.nl

Hier eindigt onze korte instructie voor het aanpassen
van je website. Maar voor jou begint het avontuur.
Heb je ergens hulp bij nodig? Aarzel niet. We gidsen
je graag verder om het beste uit je site te halen.
Neem ook eens een kijkje op het blog van youvia.nl.
Je vindt daar regelmatig nieuwe:




e-books
blogs over online marketing
how to’s
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