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Inleiding 
Voor u ligt de nieuwste handleiding van het door Fastware ontwikkelde Content Management Systeem. 
Dit CMS maakt het voor u als klant mogelijk om een grote mate van controle te houden over de vorm en 
inhoud van uw mailingmodule. Op ieder gewenst moment kunt u uw site naar eigen inzichten en wensen 
aanpassen, waarbij u creatief kunt variëren binnen ruime maar veilige marges. Hierdoor blijft uw mailing 
technisch optimaal functioneren en tegelijkertijd een professionele uitstraling behouden. 
 
Deze handleiding dient hierbij als overzichtelijke hulp, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de 
uitgebreide mogelijkheden die ons CMS te bieden heeft. Een aantal aspecten zijn hierbij van belang: 
 

 Deze handleiding beschrijft de standaard mailingmodule van Fastware. De functionaliteit van uw 
CMS kan hiervan afwijken wanneer uw bedrijf of instelling enkele maatwerk aanpassingen heeft 
laten uitvoeren. 
 

 Het is mogelijk dat de in deze handleiding getoonde afbeeldingen (screenshots) iets afwijken van 
de afbeeldingen op uw scherm. Dit wordt veroorzaakt doordat er met enige regelmaat kleine 
updates aan het CMS plaatsvinden. Het gaat dan echter altijd om zeer kleine afwijkingen die 
geen enkele belemmering vormen voor een goed begrip van het CMS. 

 

 In het geval dat uw bedrijf of instelling bepaalde (in deze handleiding beschreven) modules niet 
heeft afgenomen, zijn deze ook niet zichtbaar voor u. Deze modules zijn, indien gewenst, nog wel 
toe te voegen door Fastware. Informeer naar de mogelijkheden. 
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 1. Inloggen 

Om in te loggen gaat u naar de link die u hebt ontvangen van de accountmanager, projectmanager, 
Servicedesk of uw eigen websitebeheerder. Deze link zal er in de meeste gevallen als volgt uitzien: 
www.domeinnaam.nl/admin (voor Nederlandstalige websites) of www.domeinnaam.nl/nl/admin (voor 
meertalige websites). 
 
Wanneer u deze pagina opent zal het onderstaande scherm getoond worden: 
 

 
Afbeelding 1.0 | Startscherm 

 
Hier geeft u als eerste uw e-mailadres in. Dit adres wordt ook gebruikt om uw wachtwoord toe te sturen 
wanneer u dat vergeten bent. Daarna vult u uw wachtwoord in en klikt u op ‘Inloggen’. U komt dan in de 
beheermodule, waarbij u het volgende scherm te zien krijgt (zie hoofdstuk 2) 
  
 

http://www.domeinnaam.nl/admin%20(voor%20Nederlandstalige%20websites)%20of%20www.domeinnaam.nl/nl/admin%20(voor%20meertalige%20websites).
http://www.domeinnaam.nl/admin%20(voor%20Nederlandstalige%20websites)%20of%20www.domeinnaam.nl/nl/admin%20(voor%20meertalige%20websites).
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2. Hoofdscherm 
Wanneer u succesvol bent ingelogd komt u in het hoofdscherm van het Content Management Systeem. 
In het CMS kunt u verschillende onderdelen beheren, afhankelijk van de afgenomen modules. Deze 
onderdelen vindt u in de getoonde menu’s op het hoofdscherm.  Wanneer u als gebruiker minder rechten 
heeft, zullen niet alle menu-items getoond worden.  
 
De hoofdpagina, ofwel de beheermodule, ziet er als volgt uit: 
 

 
Afbeelding 2.0 | Hoofdscherm 
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Om één van de onderdelen te beheren klikt u op één van de getoonde knoppen of subitems. U kunt altijd 
terugkeren naar het hoofdscherm door te kiezen voor ‘Home’. Deze onderdelen kunt u overigens ook 
bereiken door op een van de volgende icoontjes te klikken. 
 

 
Afbeelding 2.1 | Icoontjes op het hoofdscherm 

 

2. 1 | Overige knoppen 
Rechtsboven bevinden zich nog de volgende knoppen: 
 

Afbeelding 2.1.0 | Onderdeel hoofdscherm 

 
Wanneer u met de linker muisknop op uw naam klikt, kunt u uw eigen gegevens bewerken in 
onderstaand scherm (afb. 2.1.1). Klikt u daarbij op ‘gebruikersgroepen’ en ‘bevoegdheden’, dan wordt dit 
scherm verlengd. Hierdoor u kunt zien bij welke groep u bent ingedeeld en welke bevoegdheden u heeft 
(afb. 2.1.2). Vergeet ten slotte niet op ‘annuleren’ of ‘opslaan’ te klikken. 
 
 

              
  Afbeelding 2.1.1 | Gegevens bewerken                           Afbeelding 2.1.2 | Gegevens bewerken 
 
 
Terug naar de knoppen rechtsboven: middels de eerste donker gekleurde knop, ‘Ga naar website’ kunt 
u het resultaat zien van de wijzigingen die u tot nu hebt aangebracht. U bekijkt de website als het ware 
aan de ‘voorkant’, maar nog wel terwijl u ingelogd bent. U ziet dus op dat moment nog steeds de gele 
‘help’ tekstvakken, die een bezoeker van ‘buitenaf’ niet kan zien.   
 
Door de middelste gekleurde knop ‘bewerken aan’ te gebruiken, verspringt de tekst naar ‘bewerken uit’. 
Als u nu vervolgens klikt op ‘Ga naar website’ ziet u de pagina zoals een bezoeker van ‘buitenaf’ hem 
zou zien, dus zonder de gele ‘help’ tekstvakken. U kunt de pagina nu dan ook niet bewerken. Nogmaals 
klikken en u kunt de pagina weer bewerken. 
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De rechter gekleurde knop ‘help aan’ zorgt ervoor dat aan de beheerskant van de pagina de gele 
helptekstvakken zichtbaar zijn. Wanneer u op den duur vertrouwd raakt met de werking van het CMS, 
heeft u deze helptekst wellicht niet meer nodig en kunt u deze knop op ‘help uit’ zetten, waardoor de 
tekstvakken verdwijnen. 
 
Het uitklapmenu is speciaal voor: 

 websites die meertalig zijn uitgevoerd (standaard staat dit menu op ‘Nederlands’) 

 bedrijven met meerdere bedrijfsonderdelen, waarbij de verschillende bedrijfsdivisies een 
vergelijkbare site hebben maar een individuele ‘voorkant’. 

 
Tenslotte ziet u helemaal rechts het ‘wolkje’ icoon       . Als u hier op klikt opent zicht het onderstaande 
scherm waarin u een bericht kunt sturen naar Fastware met een terugkoppeling over uw ervaringen over 
het gebruik van het CMS. Wij stellen uw mening graag op prijs. 
 

 
 Afbeelding 2.1.3 | Feedback formulier 
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3. Gebruikersbeheer 
Kies in het menu voor het onderdeel “Gebruikersbeheer” (zie afb. 3.0.). Met dit onderdeel heeft de 
beheerder van de website de mogelijkheid om zelf nieuwe gebruikersgroepen en gebruikers aan te 
maken. Aan de gebruikersgroepen kunnen vervolgens rechten (bevoegdheden) gekoppeld worden. 
 

 
Afbeelding 3.0. | Navigatiemenu – Gebruikersbeheer 

 

3.1 | Overzicht 
Zodra u op ‘Gebruikersgroepen’ klikt komt u in het overzicht van de groepen. Hierin kunnen de groepen 
verwijderd, aangepast en toegevoegd worden. Het kan handig zijn eerst de verschillende 
gebruikersgroepen aan te maken, waarin dan vervolgens de individuele gebruikers geplaatst kunnen 
worden. Uw scherm kan er dan als volgt uitzien: 
 

 
Afbeelding 3.1.0 | Overzicht gebruikersgroepen 

 
In dit voorbeeld staat 1 gebruikersgroep die al is aangemaakt. Alle aangemaakte groepen kunnen 
bewerkt of verwijderd worden. Let op: de groep ‘Beheerders’ is meestal een door Fastware aangemaakte 
groep. Wanneer deze verwijderd wordt, heeft de gebruiker mogelijk geen toegang meer tot het CMS.  
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3.2 | Nieuwe gebruikersgroep 

Wilt u een nieuwe gebruikersgroep toevoegen, klikt u op de daarvoor 
bestemde knop.  
 

Hierna krijgt u een pop-up scherm te zien, waarin u de gewenste 
gegevens kunt invullen (zie afb. 3.2.0). 
 
Standaard heeft de nieuwe groep geen rechten. U kunt rechten 
(bevoegdheden) aan de groep toekennen door de vinkjes voor de 
beschrijving aan te zetten. De groep zal dan toegang krijgen tot 
het geselecteerde onderdeel. 
 
Nadat deze informatie is ingevoerd dient u te klikken op de knop 
‘Toevoegen’ onder in beeld. 
 
Nadat de groep is aangemaakt zal deze automatisch in het 
overzicht getoond worden (zie afb. 3.1.0). U kunt later altijd de 
naam of de bevoegdheden van deze groep nog wijzigen. Ten 
slotte dienen er nog wel gebruikers toegevoegd te worden aan de 
groep. Dit wordt beschreven in paragraaf 3.4. 
 
 

Afbeelding 3.2.0 | Nieuwe gebruikersgroep aanmaken 
 

3.3 | Wijzigen of verwijderen van een gebruikersgroep 

Vanuit het overzicht ‘Gebruikersgroepen’ (zie par. 3.1) kan een gebruikersgroep gewijzigd of verwijderd 

worden. Voor wijzigen gebruikt u de knop  die achter de naam van de aangemaakte gebruikersgroep 
staat. Vervolgens zal een scherm verschijnen dat bijna identiek is aan het scherm om een nieuwe groep 
aan te maken (afb. 3.2.0). Onderaan is echter een menu toegevoegd, waarin de gebruikers vermeld 
staan die bij deze gebruikersgroep zijn ingedeeld. 
 
Voor het verwijderen van een of meerdere groepen klikt u in datzelfde overzicht (afb. 3.1.0) op de  
knop       . 
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3.4 | Gebruiker toevoegen 

Klikt u in de beheermodule (afb. 3.0) op ‘Gebruikers’, dan komt u op onderstaand scherm. Vanuit dit 
overzicht kunnen de verschillende gebruikers toegevoegd, gewijzigd en/ of verwijderd worden.  
  
  

 
Afbeelding 3.4.0 | Gebruiker toevoegen 
 

 
In bovenstaand voorbeeld zijn reeds 2 gebruikers toegevoegd. Om een 
gebruiker toe te voegen kiest u voor ‘Nieuwe gebruiker’. Dan verschijnt het 
volgende scherm (zie afb. 3.4.1): 
 
 

Het volgende dient te worden ingegeven: 
 

 Naam: deze is te zien op het hoofdscherm (‘u bent ingelogd 
als…)  

 E-mailadres: dit dient een geldig e-mailadres te zijn, hier 
wordt uw wachtwoord naar verzonden wanneer u dit 
vergeten bent.  

 Wachtwoord: Dit kan later altijd nog aangepast worden. 

 Actief J/N: U kunt ervoor kiezen de gegevens van de 
gebruiker wel in te voeren maar bijvoorbeeld pas later actief 
te zetten. Of wellicht in de loop van de tijd een periode op 
niet actief te zetten. 

 

 Gebruikersgroepen: Hier kunt u de nieuwe gebruiker 
indelen in de gewenste groep. Er kunnen meerdere groepen 
geselecteerd worden. 

 
Klik daarna op ‘toevoegen’. 

Afbeelding 3.4.1. | Nieuwe gebruiker 
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3.5 | Wijzigen of verwijderen van een gebruiker 

Door in ‘gebruikersbeheer – gebruikers’ (zie afb.3.4.0) op de wijzigknop  te klikken krijgt u bijna 
hetzelfde pop-upscherm te zien (zie afb. 3.4.1). Hier zijn de eerder ingevoerde gegevens zichtbaar m.u.v. 
het wachtwoord. Wanneer dit niet gewijzigd dient te worden, kan dit veld leeg gelaten worden. Het is niet 
mogelijk om een huidig wachtwoord op te vragen, er kan slechts een nieuw ingevoerd worden.  
 
Het verschil met het vorige scherm (afb 3.4.1) is dat er nu aan de onderkant nog een blok is toegevoegd 
waarop de bevoegdheden van de huidige gebruiker te zien zijn. U kunt de gebruiker hier indelen in een 
andere groep, waarna u op ‘Opslaan’ klikt. Wanneer u vervolgens hetzelfde scherm weer oproept, ziet u 
dat de bevoegdheden zijn veranderd (versoberd of uitgebreid, afhankelijk van de groep waarin hij nu is 
ingedeeld).  
 
Om een gebruiker te verwijderen uit de geselecteerde groep klikt u in het overzicht in afb. 3.4.0. op het 

verwijdericoon  achter de gebruikersnaam van de persoon die verwijderd moet worden.  
Het account van “Servicedesk Fastware ( servicedesk@fastware.nl )” kan niet verwijderd of aangepast 
worden. Dit is een speciaal beheeraccount en wordt door Fastware gebruikt voor o.a. onderhoud en 
ondersteuning.  
 

3.6 | Bevoegdheden 
Klikt u in de beheermodule (afb. 3.0) op ‘Bevoegdheden’, dan komt u op onderstaand scherm (zie afb. 
3.6.0). Dit is slechts een overzicht zonder enige functie. Het geeft u inzicht in welke beschikbare 
bevoegdheden er zijn. 
 

 
Afbeelding 3.6.0. | Overzicht bevoegdheden 
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3.7 | Login geschiedenis 

Klikt u in de beheermodule (afb. 3.0) op ‘Login geschiedenis’, dan komt u op onderstaand scherm (zie 
afb. 3.7.0). Dit is slechts een overzicht zonder enige functie. Het geeft u inzicht in wie er wanneer er vanaf 
welk IP adres heeft ingelogd of uitgelogd. 

 
Afbeelding 3.7.0. | Overzicht Login geschiedenis 
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4. Configuratie 
Kies in het menu voor het onderdeel “Configuratie” (zie afb. 4.0.). Met dit onderdeel heeft u de 
mogelijkheid om algemene instellingen binnen de website aan te passen. 
 

 
Afbeelding 4.0. | Navigatiemenu – Configuratie 

 

4.1 | Instellingen 
Wanneer u het onderdeel ‘Configuratie’ heeft gekozen ziet u vervolgens een overzichtsscherm met de 
algemene instellingen van de website, zie afb. 4.1.0. 
 

 
Afbeelding 4.1.0. | Configuratie – Algemene website instellingen 
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Deze instellingen in afb. 4.1.0. zijn bij de oplevering van de website zo veel mogelijk 
door Fastware ingevuld. U heeft de mogelijkheid deze te bewerken door op de knop 
‘Bewerken ’ te klikken. U ziet dan vervolgens het volgende scherm, zie afb. 4.1.1. en 
4.1.2. 
 
Onderstaande scherm voor het berwerken van de Bedrijfsgegevens, Contactgegevens en Google 
Analytics. 

 
Afbeelding 4.1.1. | Configuratie – Instellingen bewerken 

 
 
Onderstaande scherm voor het bewerken van de Robots.txt gegevens. 

 
Afbeelding 4.1.2. | Configuratie – Instellingen bewerken 

 
 
Nadat u de instellingen naar wens heeft aangepast klikt u op ‘Opslaan’ om terug te 
keren naar het scherm in afb. 4.1.0.  
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4.2 | Standaard teksten 

Binnen de website, op diverse plaatsen zijn standaard teksten verwerkt die middels dit overzicht in afb. 
4.2.0. te zien en aan te passen zijn. De standaard teksten kunnen bijvoorbeeld foutmelding teksten zijn 
wanneer iemand een onjuist gegeven heeft ingevoerd in een reactieformulier. De zoekmachine boven het 
overzicht geeft de mogelijkheid om sneller naar een bepaalde tekst te zoeken. 
 

 
Afbeelding  4.2.0. | Configuratie – Standaard teksten 
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 Door op het wijzigknopje  achter een standaard tekst te klikken opent zich het scherm in afb. 4.2.1. 

waarmee de tekst naar wens aangepast kan worden. 
 

 
Afbeelding  4.2.1. | Configuratie – Standaard teksten bewerken 
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5 Bestandsbeheer 
Kies in het menu voor het onderdeel “Bestandsbeheer” (zie afb. 5.0.). Door middel van dit menu kunt u de 
bestanden (bibliotheek) van uw website beheren  
 

 
Afbeelding 5.0. | Navigatiemenu – Bestandsbeheer 

 
 
Dit is de centrale plaats om uw bestanden en mappen te beheren. U kunt uw bestanden hier 
overzichtelijk indelen in mappen. Hieronder ziet u het scherm voor Bestandsbeheer, hierin staan als 
voorbeeld reeds enkele mappen. 
 

 
Afbeelding 5.1 | Basisscherm Bestandsbeheer 
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5.1 | Map toevoegen 

Bij het aanklikken van de knop ‘map toevoegen’ krijgt u het 
volgende scherm te zien (afb. 5.1.0): 
 
Geef hierin de naam van de nieuwe map en klik op 
‘toevoegen’.  
 
Vervolgens wordt deze map direct in het overzicht van afb. 5.1.  
getoond. In dit overzicht kunt u de titel van de map eventueel 

nog wijzigen door het wijzig-icoontje  te gebruiken                   Afbeeding 5.1.0 | Map toevoegen 
                                                                                                              
 
Daarnaast kunt u binnen de nieuwe map nog één of meerdere 
submappen aanmaken (afb. 5.1.1.). Hiervoor klikt u op het 

groene plus-icoon  achter de mapnaam. Een submap wordt 
dan toegevoegd, deze kan ook weer verwijderd worden door 

op het rode verwijdericoon  te klikken. 
                           
Afbeelding 5.1.1 | Submap toevoegen 

5.2 | Map verslepen 

De mappen in het overzicht van afb. 5.1. kunnen eenvoudig verplaatst worden door de gewenste map te 
selecteren en vervolgens door het vasthouden van de muisknop te verslepen naar een andere map. Let 
op: de muisknop pas loslaten als de doelmap blauw kleurt. Zo kunt u dus van een map een submap 
maken of submappen onderling verplaatsen. De getoonde mapstructuur is altijd op alfabetische volgorde. 
 

5.3 | Bestanden zoeken 

Door in het overzicht de zoekfunctie te gebruiken, kunt u bestanden vinden die zich in de getoonde 
mappen bevinden. De zoekresultaten worden in de rechter kolom zichtbaar (zie afb. 5.3.0.), waar u ze 
vervolgens kunt bewerken. 
 

 
                      Afbeelding 5.3.0 | Zoekfunctie 
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5.4 | Map vullen 

U kunt eenvoudig bestanden in de map plaatsen door in het overzicht eerst een map te selecteren, 
waarna u in de kolom daarnaast de inhoud ziet weergegeven (zie afb. 5.4.0.). Klik in diezelfde kolom op 
‘bestand uploaden’ of ‘Video toevoegen’. 
 

 
               Afbeelding 5.4.0 | Map vullen stap 1 

 

5.4.1. | Bestand uploaden 

Klikt u op de button ‘Bestand uploaden’, dan krijgt u onderstaand pop-up 
scherm te zien (afb. 5.4.1.1. en 5.4.1.2.).   

     
U heeft hierin de mogelijkheid te bladeren binnen uw bestanden 
op uw interne of externe harde schijf.  
 
Wanneer u klikt op ‘extra informatie’ wordt het scherm verlengd 
(afb. 5.4.1.2.). U heeft dan de mogelijkheid een titel te geven aan 
het bestand dat u toevoegt.  
 
Daaronder wordt de editor getoond (zie voor uitleg hierover 
hoofdstuk 7). Hiermee heeft u de mogelijkheid bijvoorbeeld een 
aparte omschrijving mee te geven aan het bestand of afbeelding. 
Wanneer deze afbeelding dan later gebruikt wordt in een 
slideshow, dan wordt deze omschrijving ook getoond.           Afbeelding 5.4.1.1 | Map vullen stap 2 
 
Onder de editor ziet u nog een tekstvak ‘Tags’. Hierin kunt u extra 
zoektermen meegeven aan uw bestand, waarop u later dit bestand wilt 
terugvinden. Dit is alleen nuttig wanneer u werkt met zeer veel 
bestanden. De ‘zoek’ optie gebruikt dan zowel de ‘Titel’ als de ‘Tag’ om 
bestanden te vinden. Een ‘Titel’ om op te zoeken kan bijvoorbeeld ‘Sport’ 
zijn, een extra ‘Tag’ kan dan ‘voetbal’ zijn, of een naam van een sporter 
oid.  
 
Ten slotte moet u niet vergeten op ‘uploaden’ te klikken.  
 
 
 
 
 

 
                                                     Afbeelding 5.4.1.2 | Map vullen stap 3 

 
Opmerkingen: 

 Indien het uploaden erg traag verloopt, dient u het formaat van de foto’s te verkleinen naar een 
resolutie van maximaal 1.500 x 1.500 pixels. Hoger wordt niet opgeslagen. 

 Het is ook mogelijk meerdere afbeeldingen tegelijk te selecteren, waardoor stap 2 (afb. 5.4.1.1.) 
sneller verloopt. 
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5.4.2. | Video uploaden 

Klikt u op de button ‘Video toevoegen’, dan krijgt u onderstaand pop-up 
scherm te zien (afb. 5.4.2.1.).   
 
 

   
  Afbeelding 5.4.2.1 | Video toevoegen      Afbeelding 5.4.2.2 | Video toevoegen  

 
 
U heeft hierin de mogelijkheid om video’s vanuit Youtube of Vimeo toe te voegen. 
 
In het veld ‘Video url / embed code’ kunt u de url of embed code van de betreffende video plakken, die u 
vanaf Youtube of Vimeo kopieert.  
 
Na het invullen van dit veld, worden automatisch de gegevens overgenomen die in de code van de video 
is opgenomen. Deze gegevens worden dan vervolgens ook automatisch ingevuld in de velden ‘Titel’ en 
onder het uitklapmenu van Extra informatie de velden ‘Omschrijving’ en ‘Tags’ (afb. 5.4.2.2.). 
 
De gegevens die automatisch worden ingevuld in deze velden kunt u naar wens nog aanpassen. 
 
Ten slotte moet u niet vergeten op ‘Toevoegen’ te klikken. 
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5.5 | Bestand bijsnijden 

In afb. 5.3.0. zijn achter een bestandsnaam bij de zoekresultaten 3 iconen te zien, waaronder het  icoon 

om de afbeelding te kunnen bewerken/ bijsnijden  . 
 

Wanneer u op dit icoon  klikt verschijnt onderstaand scherm (afb. 5.5.0). 
 

 
      Afbeelding 5.5.0. | Afbeelding bijsnijden 

 
Door de afbeelding naar wens bij te snijden, hebt u de mogelijkheid om slechts een deel van de 
afbeelding te gebruiken. Bovenin worden de pixels weergegeven van het geselecteerde gedeelte. Het is 
hierbij mogelijk om de breedte/hoogte verhouding van de afbeelding vast te zetten, zodat de gehele 
afbeelding evenredig vergroot of verkleind wordt. 
 
Ten slotte kan de afbeelding op 2 manieren worden opgeslagen: 
 
1. Als kopie, waardoor na het opslaan automatisch een kopie van de afbeelding in de map wordt 
bewaard. Aan de bestandsnaam wordt dan toegevoegd: “(copy)” 
2. Als originele afbeelding. Hierbij wordt de huidige afbeelding overschreven. Dit kan echter nadelige 
gevolgen hebben voor de afbeeldingen die elders op de website reeds in gebruik zijn. 
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6. Mailingmodule 
Dit is een optionele module. Afhankelijk van uw afgenomen modules binnen het CMS is deze zichtbaar. 
 
Kies in het menu voor het onderdeel “Mailing” 
 

 
 Afbeelding 6.0 | Navigatie “Mailing”                
 
Met deze functie heeft u de mogelijkheid om mailings aan te maken, te wijzigen, te verwijderen en te 
versturen. De mailings kunnen gekoppeld worden aan campagnes. Middels een door te lopen wizard 
kunnen de mailings verstuurd worden naar de adressen die; gekoppeld zijn aan (mogelijk geïmporteerde) 
mailinggroepen of naar in te voeren ‘losse adressen’. 
 

6.1 | Mailings  

 

 
Afbeelding 6.1.1 | Basisscherm (Mailings) Campagnes 
 
Via het onderdeel ‘Mailings’ kunnen de campagnes aangemaakt en beheerd worden. De aangemaakte 
campagnes worden in een overzicht weergegeven op deze pagina. 

Middels de wijzigingsknop  achter een campagne kan de titel aangepast worden. Met det 

verwijderknop       wordt de campagne compleet verwijderd uit het systeem. 

 

Een campagne verwijderen is overigens niet mogelijk wanneer er reeds een mailing gekoppeld is aan 

een campagne. Het verwijdericoon wordt in deze situatie grijs weergegeven      . 
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6.2 | Nieuwe campagne toevoegen  

Klikt u op ‘Nieuwe campagne’, dan verschijnt afb. 6.2.1. Hier kunt u de titel 
ingeven van de gewenste campagne.   
 

          
    Afbeelding 6.2.1 | Nieuwe campagne toevoegen                                                  
 
Klik vervolgens op ‘Toevoegen’ om de campagne aan te maken. 
 

6.3 | Nieuwe mailing toevoegen  
In het overzicht met de aangemaakte campagnes (zie afb. 6.1.1.) kunt u op de titel van een campagne 
klikken om vervolgens bij de functies te komen om een mailing aan te maken. Het volgende scherm is 
dan te zien, zie afb. 6.3.1.  
 

 
Afbeelding 6.3.1 | Overzicht mailings 
 
Klikt u op ‘Nieuwe Mailing’, dan verschijnt het scherm in afb. 6.3.2. Hier kunt u 
vervolgens een aantal eigenschappen van de mailing ingeven zoals 
‘Onderwerp/titel’ en ‘Afzender’. 
 

 
Afbeelding 6.3.2 | Nieuwe mailing toevoegen 
 
Klik vervolgens op ‘Toevoegen’ om de mailing aan te maken. 
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Wanneer er reeds mailings zijn toegevoegd dan zijn achter een mailing in afb. 6.3.1 een aantal icoontjes 
te zien. In onderstaand overzicht wordt de betekenis hiervan weergegeven: 
 

 

Hiermee gaat u naar de ‘wizard’ van de mailing. Hier kunt u de mailing voorzien van content en 
uiteindelijk versturen naar de gewenste adressen. Indien de mailing reeds verzonden is, kunt u 
hier niet meer op klikken. 

 
Zolang de mailing nog niet is verstuurd, zal dit icoontje grijs weergegeven worden en kunt u er 
niet op klikken. 

 
Zodra de mailing verstuurd is, is de ‘Wizard’ niet meer te benaderen. Dit grafiek icoontje wordt 
nu gekleurd weergegeven. Als u hierop klikt ziet u informatie over de verstuurde mailing. 

 
Als de mailing nog niet is voorzien van content, kleurt het oogje grijs. U kunt hier dan niet op 
klikken. 

 
De mailing is voorzien van content. Door op het oogje te klikken kunt u een preview bekijken 
van de mailing en een testmail versturen naar een op te geven e-mailadres. 

 

Middels dit icoontje kunt u de eigenschappen van een mailing aanpassen, zoals afzender, of 
mailing verplaatsen naar een andere campagne. Als de mailing reeds verzonden is, zijn deze 
functies niet mogelijk, maar zijn de eigenschappen van de mailing slechts in te zien. 

 
De mailing is nog niet verstuurd en kan middels dit verwijdericoon definitief verwijderd worden 
uit het systeem. 

 
De mailing is reeds verstuurd en kan niet meer verwijderd worden. 

 

6.4 | Mailing wizard  - content vullen 

Vanuit het scherm afb. 6.3.1 klikt u achter een aangemaakte mailing op het wizard icoon  om de 
mailing te kunnen voorzien van teksten en afbeeldingen.  
In de wizard doorloopt u een aantal schermen die in de volgende paragrafen wordt uitgelegd. 
 

6.4.1 | Mailing wizard – kies template 
Kies uw template en klik op ‘Volgende’ (zie afb. 6.4.1.1.). 
 

 
Afbeelding 6.4.1.1 | Wizard – Kies uw template 
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6.4.2 | Mailing wizard – Content toevoegen 

 
Nadat u de template gekozen heeft, komt u in het scherm waar u de inhoud van de mailing kunt vullen 
met teksten en afbeeldingen, zie afb. 6.4.2.1. 

 
Afbeelding 6.4.2.1 | Wizard – Inhoud invoegen 
 
Klik op de bovenste blauwe balk ‘Inhoud toevoegen’ 
om een header van de mailing te kiezen. 
Bij het kiezen van ‘Afbeelding – volledige breedte 
invoegen’ krijgt u het volgende scherm te zien, zie 
afb. 6.4.2.2. 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6.4.2.2 | Wizard – Header toevoegen 
 
Wanneer u op de knop ‘Selecteer afbeelding’ klikt, komt u in het bestandsbeheer van het CMS. Hier kunt 
u de gewenste afbeelding selecteren die u als header toe wilt voegen aan uw mailing. 
Meer informatie over het bestandbeheer kunt u vinden in hoofdstuk 5 van dit document. 
Naast het kiezen van de afbeelding kunt u er ook voor kiezen om een link toe te voegen. 
 
Nadat u uw gewenste afbeelding van volledige breedte heeft geselecteerd klikt u op ‘Toevoegen’. 
 
 



       

CMS v 6.3 - Doc.6.3 – 11216         Pagina 26 van 41 

 

 
 

Klik vervolgens in afb. 6.4.2.1. op de onderste blauwe balk ‘Inhoud toevoegen’ om de tekstblokken van de 
mailing te vullen. Hierbij kunt u kiezen uit ‘Tekst invoegen’,‘Tekst / afbeelding invoegen’ en ‘Afbeelding – 
volledige breedte invoegen’. 
 
Onderstaande afbeeldingen krijgt u te zien wanneer u voor één van de opties kiest. 

         
Afbeelding 6.4.2.3 | Wizard – Tekst toevoegen    Tekst / afbeelding toevoegen             Afbeelding – volledige breedte invoegen’ 
 

6.4.3 | Mailing wizard – Preview en testbericht 

Nadat u alle content heeft toegevoegd aan uw mailing kunt u een preview bekijken 
door op de knop “Preview’ te drukken. U krijgt dan een voorbeeld te zien van de 
mailing zoals deze verstuurd zal gaan worden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een 
e-mailadres in te geven om direct een voorbeeld per mail te laten versturen, zie afb. 6.4.3.1. 
 

 
Afbeelding 6.4.3.1 | Wizard – Preview en testbericht 
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6.4.4 | Mailing wizard – Ontvanger toevoegen 

Nadat u tevreden bent met de preview, klikt u op ‘Volgende’ om naar het volgende scherm te gaan van 
de wizard, zie afb. 6.4.4.1. Hier heeft u de mogelijkheid om de adressen toe te voegen en te koppelen 
aan deze mailing. 

 
Afbeelding 6.4.4.1 | Wizard – Preview en testbericht 

 
 
Om de adressen aan uw mailing te koppelen heeft u 3 mogelijkheden 
 
Mailinggroep koppelen 
Klik op de button ‘Mailing groepen koppelen’ en selecteer de gewenste 
mailinggroep die aan deze mailing gekoppeld dient te worden. Zie par. 6.5 
voor meer informatie over ‘Mailing groepen koppelen’. 
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CSV bestand  
Klik op ‘Importeren’ om een CSV bestand te importeren. U krijgt hiervoor het 
onderstaande scherm te zien, zie afb. 6.4.4.2. 

 
Afbeelding 6.4.4.2 | Wizard – CSV bestand importeren 
 
 
U kunt gebruik maken van een voorbeeld CSV-bestand wat in de gele helpkader ter download wordt 
aangeboden. Of u upload uw eigen CSV-bestand, met eigen kolomindeling. In de volgende stap kunt u 
de kolommen in uw eigen CSV-bestand koppelen aan de bijbehorende velden in de database, zie afb. 
6.4.4.3. 
 

 
Afbeelding 6.4.4.3 | Wizard – CSV bestand importeren – kolommen koppelen 
 
De volgende velden kunnen worden meegegeven: E-mailadres, Achternaam, Tussenvoegsel, Voornaam, 
Geslacht en Organisatie. 
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Losse adressen invoeren 
Klikt u op de button ‘Toevoegen’ onder het kopje Losse adressen 
invoeren, dan krijgt u het scherm te zien waar u enkel losse 
adressen kunt toevoegen en koppelen aan deze mailing. Deze los 
toegevoegde adressen worden vervolgens wel opgeslagen in het 
adressenbestand. Indien het adres reeds aanwezig is in het 
adressenbestand wordt dit ook aangegeven zodra u op ‘Volgende’ klikt. 
 
In het volgende scherm kunt u meer gegevens van de betreffende persoon invoeren, zie afb. 6.4.4.4. en 
6.4.4.5. 
 

        
Afbeelding 6.4.4.4 | Wizard – Ontvanger toevoegen          Afbeelding 6.4.4.5 | Wizard – Ontvanger toevoegen 

 

6.4.5 | Mailing wizard – Verzenden 
Nadat de ontvangers zijn toegevoegd heeft u vervolgens 3 mogelijkheden: ‘Opslaan, niet verzenden’, 
‘Uitgesteld verzenden’ en ‘Direct verzenden’. 
 

 
Afbeelding 6.4.5.1 | Wizard – Verzenden 

 
Klikt u op ‘Opslaan, niet verzenden’, dan worden alle instellingen die u zojuist in de wizard heeft 
ingevoerd bewaard en keert u automatisch terug naar het scherm met een overzicht van de opgeslagen 
mailings (afb. 6.3.1.). 
 
Klikt u op ‘Uitgesteld verzenden’, dan heeft u de mogelijkheid om een datum en tijd in te geven waarop 
u de mailing graag wilt verzenden. U krijgt dan het volgende scherm te zien, zie afb. 6.4.5.1. 
 

 
 Afbeelding 6.4.5.1 | Wizard – Verzenden 
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Klikt u op ‘Direct verzenden’, dan geeft u hiermee de opdracht om de mailing te versturen zoals u deze 
heeft ingesteld. U krijgt nog het volgende scherm te zien waarbij u onder andere de afzender kunt 
selecteren, zie afb. 6.4.5.2. 
 

 
Afbeelding 6.4.5.2 | Wizard – Verzenden 
 

 
Nadat op de knop verzenden is geklikt, keert u weer terug naar het overzicht 
met alle mailings, zie afb. 6.3.1. In het overzicht is in de kolom ‘Status’ de 
voortgang van de mailing te bekijken. De volgende statussen kunnen aangeduid 
worden:  
 
Te verzenden: Dit geeft aan dat de opdracht tot verzenden nog gegeven dient te worden. 
Verzonden: Dit geeft aan dat de mailing reeds verzonden is. 
In wachtrij voor verzending: Dit geeft aan dat de mailing nog bezig is met het verzenden. 
 
Tijdens het verzenden is het mogelijk om gewoon verder te werken in het CMS, weg te navigeren of zelfs 
het CMS af te sluiten. Dit heeft geen invloed op het verzenden, op de achtergrond zal dit proces gewoon 
doorlopen. 
 
Nadat de opdracht tot verzenden is gegeven is het niet mogelijk om deze te onderbreken of te annuleren. 
 

6.5 | Mailinggroepen 
 

 
Afbeelding 6.5.1 | Mailing groepen 

 
Via het onderdeel ‘Mailing groepen’ kunnen de mailing groepen aangemaakt en beheerd worden. De 
aangemaakte mailing groepen worden in een overzicht weergegeven op deze pagina. 

Middels de wijzigingsknop  achter een mailing groep kan de titel aangepast worden. Met de 

verwijderknop       wordt de mailing groep compleet verwijderd uit het systeem. 
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6.6 | Nieuwe mailing groep toevoegen  

Klikt u op ‘Nieuwe mailing groep’, dan verschijnt afb. 6.6.1. Hierin kunt u de titel ingeven van de gewenste 
mailing groep. 
 
Met de mogelijkheid ‘Publiek ja/nee’ geeft u aan of de mailing groep zichtbaar dient te zijn op bepaalde 
plaatsen. Voor een publieke mailinggroep kunnen personen zich aan- en afmelden. Een niet-publieke 
mailinggroep is een "verborgen mailinggroep", waar de persoon zelf zich niet voor kan aan- of afmelden. 
Vanuit het beheer is deze aanpassing wel mogelijk, zie hiervoor par. 6.7.1. 
 

          
 Afbeelding 6.6.1 | Nieuwe mailing groep 

 
Klik vervolgens op ‘Toevoegen’ om de mailing groep aan te maken. 
 

6.7 | Adressen toevoegen aan mailing groep  

In het overzicht met de aangemaakte mailing groepen (zie afb. 6.5.1.) kunt u op de titel van een mailing 
groep klikken om vervolgens bij de mogelijkheid te komen om adressen toe te voegen aan de mailing 
groep. Het volgende scherm is dan te zien, zie afb. 6.7.1.  
 

 
Afbeelding 6.7.1 | Adressen toevoegen aan mailing groep 
 
Met de zoekmachine bovenin kunt u zoeken in de reeds ingevoerde adressen. De verfijning opties geeft u 
de mogelijkheid om nog gerichter te zoeken. 
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Klikt u op ‘Importeren’, dan verschijnt afb. 6.7.2. Hierin kunt u vervolgens een 
CSV bestand uploaden. 
 

 
Afbeelding 6.7.2 | CSV bestand importeren 
 
U kunt gebruik maken van een voorbeeld CSV-bestand wat in de gele helpkader ter download wordt 
aangeboden. Of u upload uw eigen CSV-bestand, met eigen kolomindeling. In de volgende stap kunt u 
de kolommen in uw eigen CSV-bestand koppelen aan de bijbehorende velden in de database, zie afb. 
6.7.3. 
 

 
Afbeelding 6.7.3 | Wizard – CSV bestand importeren – kolommen koppelen 
 
De volgende velden kunnen worden meegegeven: E-mailadres, Achternaam, Tussenvoegsel, Voornaam, 
Geslacht en Organisatie. 
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6.7.1 | Adressen aanpassen 

In het overzicht met de adressen die reeds zijn toegevoegd aan een mailing groep (zie afb. 6.7.1), kunt u 

achter een adres op het wijzigingsicoon klikken. U krijgt dan het scherm te zien waarin u de gegevens 
van de betreffende persoon kunt bewerken, zie afb. 6.7.1.1. 
 

 
Afbeelding 6.7.1.1 | Persoon bewerken 
 
Onder het kopje “Mailing groepen” kunt u zien aan welke groepen deze persoon is gekoppeld. En daarbij 
wordt aangegeven of deze aanmelding reeds bevestigd is of niet. 
 
Klikt u vervolgens op ‘Opslaan’ om de aanpassingen door te voeren. 
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6.8 | Personen 

Via het onderdeel ‘Personen’ kunnen de e-mailadressen en persoonsgegevens aangemaakt en beheerd 
worden. De aangemaakte personen/adressen worden in een overzicht weergegeven op deze pagina. 
 

 
Afbeelding 6.8.1 | Mailing groepen 

 

Middels de wijzigingsknop  achter een e-mailadres kunnen de gegevens aangepast worden, het 

scherm wat u hierbij te zien krijgt staat gelijk aan het scherm in afb. 6.7.1.1. En met de verwijderknop       

wordt het adres compleet verwijderd uit het systeem. 

 

Met de zoekmachine bovenin kunt u zoeken in de reeds ingevoerde adressen. De verfijning opties geeft u 
de mogelijkheid om nog gerichter te zoeken. 
 

6.9 | Nieuwe persoon toevoegen  
Klikt u op ‘Nieuwe persoon’, dan verschijnt afb. 6.9.1. Hierin kunt u een 
nieuw persoon invoeren en koppelen aan een gewenste mailing groep. 
 
Klik vervolgens op ‘Toevoegen’ om de betreffende persoon toe te 
voegen aan het mailingbestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

  
Afbeelding 6.9.1 | Persoon toevoegen 
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6.10 | Mailing templates 

In dit overzicht worden de beschikbare templates weergegeven die toegepast kunnen worden op een 
mailing.  
 

 
Afbeelding 6.10.1 | Overzicht templates 

 

Klikt u op het oogicoon achter de titel 
van een template kunt u een preview 
bekijken van de template zoals die op dat 
moment aangemaakt is. 
 
Wanneer u op de titel van de template klikt 
komt u in het scherm uit waar u de template 
naar wens kunt aanpassen, zie afd. 6.10.2. 
Uitleg over het aanpassen/vullen van een 
mailing/template kunt u vinden in paragraaf 
6.4.2. 
 

 
 
 
 
 

            Afbeelding 6.10.2 | Aanpassen template 
 

6.11 | Afzenders 
In het overzicht van de afzenders kunt u de afzenderadressen inzien die ingesteld staan. Dit overzicht is 
slechts ter inzage en kan niet door uzelf aangepast worden. Voor aanpassingen dient u contact op te 
nemen met Fastware. 
  
De ‘Systeem afzender’ is de afzender die gebruikt wordt voor bevestigingsmails. 
 

 
Afbeelding 6.11.1 | Overzicht afzenders 
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6.12 | Aan / afmeldingen log  

Iedere wijziging met betrekking tot de aan- en afmeldingen van personen in de mailingmodule wordt 
gelogd en in het overzicht op deze pagina weergegeven. Middels de zoekmachine heeft u de 
mogelijkheid om naar bepaalde gelogde wijzigingen te zoeken, zie afb. 12.12.1. 
 

 
Afbeelding 6.12.1 | Log berichten 
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7. Werken met de editor 
De editor is uitgevoerd in twee versies, een uitgebreide en een minder uitgebreide. Deze handleiding 
bespreekt alleen de uitgebreide versie, daar deze ook alle functies van de minder uitgebreide heeft. De 
opmaak van de editor vertoont duidelijke gelijkenis met de gebruikelijke knoppen binnen MS Office. Het 
grote voordeel van deze editor is dat u tekst vanuit Word direct in de editor kunt plakken. U vindt hiervoor 
dan ook geen speciaal icoontje! 
 

       
         Afbeelding 7.1 | De editor                
 

7.1 | Basisknoppen 
Linksboven in het eerste blok vindt u de knoppen voor ‘ongedaan maken’ en  
‘opnieuw uitvoeren’.Daarnaast bevinden zich  ‘knippen’, ‘plakken’, ‘kopiëren’ 
en ‘alles selecteren’. 
 
In het blok daaronder bevinden zich de bekende knoppen voor tekstopmaak. 
Vetgedrukt, cursief, onderstrepen, doorhalen, subscript en superscript. 
 
In het blok daarnaast (midden onder) bevinden zich de knoppen voor 
opsommingtekens en tekst uitlijnen. 
                                                                                                                                                    
Helemaal rechtsboven kunt u verschillende stijlen selecteren (kopjes). 
Onderaan dit uitklapmenu vindt u een speciale adres-tag. Dit is een opmaak 
die gebruikt wordt om adressen in te geven.  

          Afbeelding 7.1.1 | Basis knoppen 
 

7.2 | Specifieke knoppen 

De specifieke knoppen van de editor bevinden zich in het blok  
midden boven.  
 
 

7.2.1 | Link invoegen/bewerken   

Door het linker icoontje van dit blok te gebruiken, kunt u een link toevoegen. 
U kunt dat doen in de pop-up die dan te voorschijn komt (afb. 7.2.1.1.). In 
het bovenste vak kunt u selecteren om welke link het gaat. Deze 
staat standaard op ‘extern’.  
 
In het vak daaronder kunt u uw titel ingeven. Dit is de tekst die in 
een ballon verschijnt als u met de cursor over de link schuift. 
Daaronder typt u de Url. 
 
Als laatste kunt u aangeven of u de pagina waarnaar de link verwijst 
wilt openen in hetzelfde venster (bezoeker verlaat uw website), of in 
een nieuw venster (opent dan in een nieuw tabblad) 
 

         Afbeelding 7.2.1.1 | Link toevoegen 

Afbeelding 7.2.1 | Spec. knoppen 
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Kiest u in afb. 7.2.1.1. voor een interne link (bestaande pagina/bestand), dan komt er binnen de pop-up 
een vak bij. Hierin bevindt zich een dropdown menu met daarin dezelfde items als in structuurbeheer te 
vinden zijn. Wanneer u een ervan geselecteerd heeft, verschijnt die in het tekstvak daar direct boven.  
 
Wanneer u naar een bestand wilt linken, klikt u op ‘selecteer bestand’. U komt dan in het hoofdscherm 
van ‘Bestandsbeheer’ (zie hoofdstuk 5, afb. 5.1). Hierin kunt u vervolgens uw bestand selecteren en 
invoegen. U komt daarna weer terug in afb. 7.2.1.1. waar u nogmaals op ‘invoegen’ dient te klikken. 
 
Ten slotte kunt u ook kiezen om een ‘e-mail link’ in te voegen. Wanneer u dit selecteert, verschijnt er in 
afb. 7.2.1.1. een extra blok. Hierin kunt u zowel het betreffende e-mailadres als het onderwerp ingeven. 
 
Gaan we terug naar de editor (afb. 7.2.1.) dan is te zien dat de 2

e
 knop van links (in het blok 

midden boven) wordt weergegeven door eenzelfde icoontje als het zojuist besproken icoontje. 
Deze knop wordt echter pas actief wanneer u op de link gaat staan in de editor. Met deze knop 
kunt de bewuste link dan weer verwijderen. 
 

7.2.2 | Afbeelding invoegen/wijzigen      

De 3
e
 knop van links (in afb. 7.2.1) dient om een afbeelding in te voegen. Wanneer u daar op 

klikt, verschijnt onderstand scherm (afb. 7.2.2.1): 
 

       
 
 
 
Klikt u in afb. 7.2.2.1 op ‘selecteer (andere) afbeelding’, dan komt u in scherm ‘Bestandsbeheer’ (zie 
hoofdstuk 5, afb. 5.1). Hierin kunt u aan de linker zijde een map selecteren, vervolgens in de middelste 
kolom een afbeelding en daarna in de rechter kolom op ‘invoegen’. Hierdoor wordt de afbeelding 
ingevoegd, zie hierboven afb. 7.2.2.2. 
 
Direct boven de zojuist ingevoegde afbeelding ziet een schuifbalk. Door de knop naar links te 
verschuiven kunt u variëren in grootte. De tekst varieert mee, het resultaat wordt direct getoond.  
 
Onder de afbeelding kunt u de ‘Alt-tekst’ ingeven. Dit is een beschrijving van de afbeelding die in een 
ballon verschijnt wanneer er met de cursor over de afbeelding geschoven wordt. Onder dit tekstvak kunt 
u kiezen hoe u de afbeelding uitgelijnd wilt hebben. 
 
Als laatste ziet u vier vakken, waarin u de witruimte rondom de afbeelding kunt selecteren. Ook hier wordt 
het resultaat direct getoond. 
 
Vergeet ten slotte niet op ‘invoegen’ te klikken. U komt dan weer terug in de editor, waarin u ziet dat de 
afbeelding is ingevoegd. Wilt u nog tekst naast of onder de afbeelding invoegen, dan kunt u met de 
cursor op de gewenste plaats gaan staan en uw tekst intypen.  
 

Afbeelding 7.2.2.1 | Afbeelding invoegen stap 1 Afbeelding 7.2.2.2 | Afbeelding invoegen stap 2 
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7.2.3 | ‘Flash’ bestand invoegen   

Het vierde icoontje van links (in afb. 7.2.1) bestaat uit een rode cirkel met daarin een witte ‘F’. 
Dit staat voor een bepaald mediaformaat. Wanneer u op dit middelste icoontje klikt, komt u weer in het 
bekende venster (afb. 7.2.2.1). U kunt dan dezelfde stappen volgen als beschreven onder ‘afbeelding 
invoegen’. U dient dit flash-bestand wel eerst zelf te downloaden van internet, voor u het kunt uploaden 
en plaatsen in een van de mappen. Daarna pas kunt u het selecteren en invoegen (zie stap 2 bij 7.2.2). 
 
Wanneer u dit bestand ingevoegd hebt, is het nog niet zichtbaar. U ziet het omkaderde woord ‘FLASH’ in 
de editor. Pas wanneer u het bestand hebt opgeslagen, wordt het zichtbaar. 
 

7.2.4 | Speciale tekens invoegen     

Wanneer u klikt op het 3
e
 icoontje (in afb. 7.2.1) van rechts (de Griekse letter ‘Omega’), krijgt u 

een overzicht te zien van speciale tekens. U kunt er een aanklikken die vervolgens in de tekst wordt 
ingevoegd op de plaats van uw cursor. 
 

7.2.5 | Video bestand invoegen    

Wanneer u klikt op het 5
de

 icoontje  (in afb. 7.2.1) van rechts, krijgt u het onderstaande scherm 
te zien. Dit is stap 1 voor het toevoegen van een video (afb. 7.2.5.1).  
 

    
 Afbeelding 7.2.5.1 | Video invoegen stap 1                                    Afbeelding 7.2.5.2 | Video invoegen  
 
 
Klikt u in afb. 7.2.5.1 op ‘selecteer (andere) afbeelding’, dan komt u in scherm ‘Bestandsbeheer’ (zie 
hoofdstuk 5, afb. 5.1). Hierin kunt u aan de linker zijde een map selecteren, vervolgens in de middelste 
kolom een video en daarna in de rechter kolom op ‘invoegen’. Hierdoor wordt de video ingevoegd, zie 
hierboven afb. 7.2.5.2. 
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Boven de zojuist ingevoegde video kunt u met een aantal instellingen de verhoudingen en grootte van de 
weergave aanpassen. De beeldverhouding kunt u selecteren. En daarnaast ziet een schuifbalk waar u de 
hoogte en breedte kunt instellen. Door de knop naar links en rechts te verschuiven kunt u variëren in 
grootte. De tekst varieert mee, het resultaat wordt direct getoond.  
 
Onder de schuifbalk kunt u handmatig een verhouding ingeven. Door onder Beeldverhouding te kiezen 
voor de optie ‘x:x (anders)’ kunt u het vinkje uitzetten bij ‘Breedte / hoogte-verhouding vastzetten’. 
 
Ook dit videobestand kunt u uitlijnen. Nadat u de witruimtes bepaald heeft, klikt u op ‘Invoegen’. U ziet 
dan het omkaderde woord ‘Video’ in de editor verschijnen (afb. 7.2.5.3). Na ‘Toevoegen’ wordt de video 
zichtbaar. 
 

 
Afbeelding 7.2.5.3 | Video invoegen  
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7.2.6 | Tabel invoegen/bewerken    

Wanneer u klikt op het laatste icoontje, ‘tabel invoegen’, dan komt u in onderstaand scherm: 
 

                         
                        Afbeelding 7.2.6.1 | Tabel invoegen 
 
In dit scherm heeft u de volgende mogelijkheden, waarbij de meeste instellingen reeds besproken zijn in 
par 7.2.2 (afbeelding invoegen). 
 

 Met de schuifbalk kunt u het formaat van de tabel instellen. De omliggende tekst past zich 
automatisch aan. 

 U kunt het aantal rijen en kolommen instellen. 

 U kunt de tabel uitlijnen. 

 U kunt de witruimte rondom de tabel instellen. 

 U kunt de ruimte tussen de cellen aanpassen (‘Cellspacing’) 

 U kunt de ruimte binnen de cellen aanpassen (om de tekst heen, ‘Cellpadding’) 

 U kunt de dikte van de celrand instellen (‘Border’) 

 U kunt kopjes in de tabel instellen (‘Header’). Hierbij wordt de eerste rij automatisch een kopje 
met een andere opmaak.  

 De breedte van de tabel wordt automatisch aangepast aan de inhoud. 
 
Wanneer de tabel is ingevoegd verschijnt hij in de editor. Voor u op ‘Opslaan’ klikt, kunt u nog wijzigingen 
aanbrengen. Dit doet u door met de rechter muisknop op de tabel te klikken. U krijgt dan een dropdown 
menu te zien waarin u aanpassingen kunt doen als cellen samenvoegen of splitsen, rijen en kolommen 
invoegen of verwijderen. Klikt u vervolgens op ‘Opslaan’, dan wordt de tabel geplaatst.  
 


