Inloggen WordPress
Om in te loggen op de beheer-omgeving van de website, ga je naar www.domeinnaam.nl/wp-admin
Onderstaande pagina wordt getoond:

Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in en kies [Inloggen], u wordt nu door gestuurd naar de WordPress Dashboard.

Dashboard
De volgende pagina die verschijnt is “Dashboard”. Op deze pagina wordt een samenvatting gegeven van de gegevens die op de website staan.

1. WP-Admin menu: hier staan alle items die beschikbaar zijn binnen de wp-admin
2. Als u met de cursor hier over gaat kunt u de website bekijken. Om ervoor te zorgen dat het dashboard niet sluit kunt u het beste de website in een
nieuwe tabblad openen. Dit doet u door met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor “tabblad openen in nieuw venster”.
3. Hier kunt u uitloggen.

Teksten aanpassen
Kies in het menu bij “Pagina’s” de optie “Alle pagina’s”. Onderstaande pagina verschijnt:

Hier verschijnen al uw pagina’s. Klik op de pagina waarvan u de teksten wilt aanpassen. Onderstaande pagina verschijnt:

1. Dit is de pagina titel
2. Hier ziet u de pagebuilder met de modules er in. Deze layout kan per pagina verschillen maar het principe blijft hetzelfde. Dit voorbeeld heeft 4
modules. In de modules staat een tekst wat deze module doet.

3. Dit is een tekst module. In een tekstmodule kunt u teksten en afbeeldingen plaatsen
4. Om de teksten te bewerken klikt u op de 3 horizontale streepjes om deze te openen.

Tekstverwerker
Als u op de 3 horizontale streepjes (HAMBURGER) klikt om de tekst-module te openen en vervolgens een stukje omlaag scrollt krijgt u het volgende
te zien. In het kader waar de inhoud van het bericht wordt beschreven worden bovenin diverse opties getoond. Door met de muis op een pictogram te
gaan staan wordt een beschrijving gegeven van wat het betreffende pictogram doet.
1. Deze optie toont/verbergt de 2e rij met pictogrammen/opties.
2. Met deze tabbladen kan worden geschakeld tussen tekst en Visueel bewerker. Zorg
ervoor dat deze op “Visueel” staat.
3. Als u de aanpassingen gemaakt heeft klikt u op “opslaan en verlaten“.

Vervolgens klikt u op bewerken. De tekst is nu aangepast. Als u de betreffende pagina in een ander tabblad geopend heeft moet u deze nog wel even
vernieuwen zodat u de aanpassingen kunt zien.

Een nieuwe afbeelding uploaden en invoegen
Dit doet u via de tekstverwerker van een tekstmodule.

Zorg ervoor dat de cursor voor het eerste woord van de betreffende alinea staat waar u de afbeelding wilt plaatsen.
U klikt op de knop “Media toevoegen” die linksboven de tekstverwerker wordt getoond. Onderstaand kader verschijnt:

In het tab media bibliotheek staan al uw geüploade afbeeldingen. U kunt de gewenste afbeelding selecteren en toevoegen.
Met het tabje bestanden uploaden kunt u een nieuwe afbeelding uploaden.
Als u bestanden uploaden kiest ziet u onderstaande scherm:

Met de knop bestanden selecteren kunt u bestanden van uw computer
selecteren en uploaden. Nadat u op de knop “in pagina invoegen” heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien:

Wanneer een afbeelding is geüpload of als een reeds geüpload afbeelding is geselecteerd wordt deze aan de rechterkant getoond. Hier kunnen meerdere
velden worden ingevuld en opties worden geselecteerd.
1. Titel: Geef hier de titel op van het bestand
2. Onderschrift: Geef hier indien gewenst/nodig een korte beschrijving van het bestand op
3. Alt tekst: Geef ook hier een korte beschrijving van het bestand op
4. Beschrijving: Hier kan ook weer een korte beschrijving van het bestand worden opgegeven.
Tip: De titel en de alt-tekst zijn ook belangrijk voor SEO. Maak hier dus gebruik van sleutelwoorden waarop u gevonden wilt worden.
Weergave instellingen bijlagen
•

Uitlijning: Geef hier aan hoe een afbeelding moet worden uitgelijnd.

•

Link naar: Geef aan of een afbeelding ergens naartoe moet verwijzen of juist niet (Ik raad aan om hiervoor geen te kiezen).

•

Afmeting: Geef aan welke afmeting van een afbeelding moet worden toevoegd aan het bericht.
Vervolgens klikt u op de knop “in pagina toevoegen”
Als de afbeelding niet op de goede plaats staat dan kunt u deze verplaatsen door op de afbeelding te klikken met de linkermuisknop (houd de knop
ingedrukt) vervolgens versleept u deze naar de gewenste plaats.

Een bestaande afbeelding vervangen/verwijderen
U gaat naar de tekstmodule waar deze afbeelding staat. En u klikt vervolgens op deze afbeelding. er verschijnen een aantal pictogrammen met het
kruisje kunt u de afbeelding verwijderen met het potloodje kunt u de afbeelding vervangen.

Als u op het potloodje klikt krijgt u onderstaande scherm te zien.

Met de knop vervangen kunt u een nieuwe afbeelding selecteren of uploaden.

Teksten aanpassen in de zijbar

Als u website gebruik maakt van een zijbar dan kunt u deze als volgt aanpassen. U gaat naar weergave en kiest dan widget in het menu. U krijgt dan
onderstaand scherm te zien:

1. Hier staan de modules van de zijbar. U klikt op het pijltje om deze uit te
klappen
2. Vervolgens klikt u op het pijltje van de widget die u aan wilt passen om deze uit te klappen. Hier kunt u de teksten aanpassen. In sommige widgets staat
ook code deze moet u laten staan maar de teksten erin kunt u aanpassen.
3. In sommige designs kunt u ook gebruik maken van de footer widgets 1.

Link toevoegen
Om een tekst link te maken selecteerd u een woord in de tekstmodule waarvan u een link wilt maken. U klikt vervolgens op het icoontje “link invoegen
/ bewerken“. Om een bestaande link te verwijderen selecteerd u deze link en klikt u op het icoontje ernaast.

Om een tekst link te maken selecteerd u een woord in de tekstmodule waarvan u een link wilt maken. U klikt vervolgens op het icoontje “link invoegen
/
bewerken“. Om een bestaande link te verwijderen selecteerd u deze link en klikt u op het icoontje ernaast.

1.
2. Hier vult u de URL in waarnaar deze moet linken.
3. Hier kunt u kiezen of de link in een nieuwe tab moet worden geopend.
4. Link toevoegen knop.

Nieuwe pagina toevoegen
1. Hiervoor gaat u naar pagina’s en dan naar nieuwe pagina. Vul de titel van de pagina in bij “Titel hier invoeren“ waarschijnlijk staat de cursor hier al op.
Klik op de knop “De Divi opbouwfunctie gebruiken“ Klik op het tabje “Opladen vanuit bibliotheek” Klik op het tabje “Toevoegen vanuit bibliotheek“
Bij sub pagina klikt u op de knop “laden”

Header tekst aanpassen
1. Open de module “Volle breedte header“ door op de 3 horizontale streepjes te klikken.
2. Als de module geopend is vervangt u de tekst “sub pagina“ met uw titel. Vervolgens klikt u op “Opslaan en verlaten“.

U kunt vervolgens de teksten in de tekst module(s) vervangen met uw eigen teksten. Klik vervolgens op de blauwe knop publiceren (rechterzijde)

Pagina toevoegen aan het menu
1. Hiervoor gaat u naar weergave en dan naar menu’s.
2. U nieuwe pagina staat in deze lijst. U vinkt deze aan.
3. En klikt op de knop “Aan menu toevoegen“

U pagina is nu aan het menu toegevoegd. U kunt de postitie hiervan veranderen door deze te verslepen. Als u deze een stukje naar rechts versleept word
dit een dropdown menu. U moet nog wel op de knop “menu opslaan klikken“.

Pagina verwijderen
Hiervoor gaat u naar pagina’s en dan naar alle pagina’s. Als u met de muis over een pagina gaat verschijnen er verschillende opties waaronder
“prullenbak“ als u hier op klikt dan is de pagina verwijderd.
Pagina verwijderen uit menu
Hiervoor gaat u naar weergave en dan naar menu. U opent dan de menu pagina door op het pijltje te klikken u klikt dan op de optie verwijderen
vervolgens moet u nog op de knop “menu opslaan“ klikken

Updates
Om de kans zo klein mogelijk te houden voor eventuele hacks is het belangrijk dat de website up to date is.
Dit is erg eenvoudig om bij te houden. Als u ingelogd bent in het dashboard dan worden eventuele updates aangegeven op verschillende locaties.

Als u hier op klikt verschijnt het volgende:

Rode kader: Dit is de update voor het WordPress systeem. Er verschijnt een blauwe knop met de tekst “Nu bijwerken” indien er een update hiervoor is.
Als er geen update is dan ziet u deze knop niet.
Blauwe kader: Hier staan de updates voor de plugins. U vinkt deze aan en klikt op de knop “plugin’s bijwerken”.
Groene kader: Hier staan de updates voor het design. U vinkt deze aan en klikt op de knop “thema’s bijwerken”
Als voorbeeld neem ik de plugin’s wanneer u op plugin’s bijwerken klikt krijgt u het volgende scherm te zien.

De plugin is succesvol geüpdatet. Klik op de link “Terug naar WordPress bijwerken” om de overige onderdelen te updaten.

