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Inloggen	  op	  jouw	  teampagina	  
• Open	  de	  internet	  browser	  en	  open	  de	  pagina	  http://www.meervogels.nl/cms	  
• Vul	  de	  gebruikersnaam	  en	  het	  password	  in	  

	  

• Wanneer	  de	  inloggegevens	  correct	  zijn,	  dan	  komt	  het	  volgende	  in	  beeld:	  

	  

Aanmaken	  van	  een	  nieuwe	  pagina	  
• Klik	  op	  MenuItems	  
• Klik	  op	  Toevoegen,	  het	  volgende	  komt	  in	  beeld	  

	  

• Zoek	  nu	  je	  eigen	  team	  op	  in	  het	  menu,	  waaronder	  je	  de	  nieuwe	  pagina	  wilt	  hangen.	  	  
• Daarna	  kun	  je	  kiezen	  wat	  voor	  type	  pagina	  je	  wilt	  aanmaken.	  Standaard	  is	  dit	  een	  

“Tekstpagina”.	  
o Je	  kunt	  ook	  kiezen	  voor:	  

 FAQ	  –	  meest	  gestelde	  vragen	  pagina	  
 Berichtenpagina	  –	  een	  zogenaamd	  gastenboek	  
 Nieuwspagina	  –	  voor	  het	  laatste	  nieuws	  van	  jouw	  team	  
 Agenda	  –	  om	  bijvoorbeeld	  activiteiten	  in	  te	  plaatsen	  
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• Vul	  in	  het	  tekstvak	  de	  naam	  van	  de	  pagina	  in	  die	  je	  aan	  deze	  pagina	  wilt	  geven	  b.v.	  Foto’s	  
• Vink	  het	  vakje	  “Pagina	  actief”	  &	  “Tonen	  in	  menu”	  aan	  
• Druk	  op	  “Maak	  aan”	  

Verwijderen	  van	  een	  nieuwe	  pagina	  
• Klik	  op	  MenuItems	  
• Klik	  op	  Verwijderen	  
• Kies	  de	  pagina	  die	  wilt	  verwijderen	  (vink	  deze	  aan)	  
• Klik	  op	  de	  knop	  “verwijder”	  onder	  aan	  de	  lijst	  

Kun	  je	  een	  bepaalde	  pagina	  niet	  verwijderen?	  Neem	  dan	  even	  contact	  op	  met	  de	  webredactie	  
(info@meervogels.nl)	  	  

Vullen	  van	  een	  nieuwe	  pagina	  
• Druk	  in	  het	  menu	  “onder	  het	  Voetbalassist	  logo”	  op	  “Content	  Management”	  
• Bij	  het	  aanmaken	  van	  de	  pagina,	  heb	  je	  het	  type	  pagina	  	  gekozen.	  In	  het	  menu	  onder	  

“Content	  Management”	  komen	  deze	  type	  pagina’s	  weer	  terug.	  Kies	  het	  type	  pagina,	  welke	  
je	  wil	  wijzigen	  in	  het	  menu.	  Later	  kies	  je	  welke	  pagina	  gewijzigd	  moet	  worden.	  Hieronder	  
beschrijven	  we	  hoe	  elk	  type	  pagina	  werkt.	  We	  starten	  met	  de	  “Tekstpagina”,	  deze	  zul	  je	  
waarschijnlijk	  het	  meest	  gebruiken.	  	  

	  

	  Tekstpagina	  invullen	  
o Klik	  op	  Tekstpagina	  in	  het	  menu	  “Content	  Management”	  
o Selecteer	  de	  pagina	  die	  u	  wilt	  bewerken,	  het	  volgende	  komt	  in	  beeld:	  
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Bij	  jouw	  pagina	  is	  de	  inhoud	  leeg,	  de	  bovenstaande	  afbeelding	  is	  de	  pagina	  gevuld	  als	  voorbeeld.	  
Voor	  uitleg	  van	  de	  tekstverwerker	  kunt	  u	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  terecht.	  
	  

o Maak	  een	  leuke	  invulling	  van	  de	  pagina	  
o Druk	  vervolgens	  op	  “Opslaan”	  

	  

Agenda	  pagina	  invullen	  
o Klik	  op	  Agenda	  in	  het	  menu	  “Content	  Management”	  
o Om	  een	  item	  aan	  te	  maken,	  volgen	  we	  de	  volgende	  stappen:	  

 Klik	  op	  “Item	  aanmaken”	  in	  het	  menu	  
 Selecteer	  jouw	  aangemaakte	  agenda	  
 Selecteer	  de	  begin	  en	  einddatum	  
 Druk	  op	  Volgende	  	  
 Vul	  de	  titel	  in	  
 Voeg	  eventueel	  een	  tekst	  toe	  	  
 Druk	  op	  de	  knop	  aanmaken	  

o Om	  een	  item	  te	  verwijderen,	  volgen	  de	  volgende	  stappen:	  
 Klik	  “Item	  verwijderen”	  in	  het	  menu	  
 Selecteer	  jouw	  agenda	  
 De	  ingevulde	  items,	  worden	  donkerder	  in	  de	  kalender	  
 Selecteer	  de	  juiste	  datum	  
 Kies	  het	  event	  dat	  verwijderd	  dient	  te	  worden	  
 Druk	  op	  de	  Knop	  Agenda-‐item	  verwijderen	  

o Om	  een	  agenda	  item	  wijzigen,	  volgen	  we	  de	  volgende	  stappen	  
 Klik	  “Item	  wijzigen”	  in	  het	  menu	  
 Selecteer	  jouw	  agenda	  
 De	  ingevulde	  items,	  worden	  donkerder	  in	  de	  kalender	  
 Selecteer	  de	  juiste	  datum	  
 Kies	  het	  event	  dat	  gewijzigd	  dient	  te	  worden	  
 Druk	  op	  de	  knop	  Event	  wijzigen	  
 Doorloop	  nu	  de	  stappen	  van	  Agenda	  Item	  Aanmaken	  zoals	  hierboven	  

omschreven	  

	  

FAQ	  pagina	  invullen	  
o Klik	  op	  FAQ	  in	  het	  menu	  “Content	  Management”	  
o Om	  een	  vraag	  aan	  te	  maken,	  volgen	  we	  de	  volgende	  stappen:	  

 Klik	  op	  “Vraag	  aanmaken”	  in	  het	  menu	  
 Selecteer	  jouw	  aangemaakte	  FAQ	  pagina	  
 Vul	  de	  vraag	  in	  	  
 Vul	  het	  antwoord	  in	  
 Druk	  op	  de	  knop	  Maak	  vraag	  

o Om	  een	  vraag	  te	  wijzigen,	  volgen	  we	  de	  volgende	  stappen	  
 Klik	  “Vraag	  wijzigen”	  in	  het	  menu	  
 Selecteer	  jouw	  FAQ	  pagina	  
 Druk	  op	  de	  knop	  Kies	  	  
 Kies	  de	  vraag	  die	  u	  wilt	  wijzigen	  	  
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 Wijzig	  de	  vraag	  en	  druk	  op	  de	  knop	  Wijzig	  
o Om	  een	  vraag	  te	  verwijderen,	  volgen	  we	  de	  volgende	  stappen	  

 Klik	  “Vraag	  verwijderen”	  in	  het	  menu	  
 Selecteer	  jouw	  FAQ	  pagina	  
 Druk	  op	  de	  knop	  Kies	  	  
 Kies	  de	  vraag	  die	  u	  wilt	  verwijderen	  	  
 Wijzig	  de	  vraag	  en	  druk	  op	  de	  knop	  Verwijderen	  

Berichten	  pagina	  beheren	  
Om	  de	  berichtenpagina	  succesvol	  te	  maken,	  is	  het	  noodzakelijk	  dat	  de	  geplaatste	  berichten	  niet	  
kwetsend	  tegenover	  derden	  zijn.	  Daarom	  is	  het	  van	  belang	  dat	  u	  deze	  berichten	  regelmatig	  nakijkt	  
op	  kwetsende	  termen.	  Wanneer	  geconstateerd	  word	  dat	  de	  pagina	  misbruikt	  wordt,	  dan	  zal	  deze	  
pagina	  door	  de	  webredactie	  offline	  worden	  gehaald.	  Offline	  halen	  van	  de	  pagina	  is	  niet	  nodig	  
wanneer	  u	  de	  kwetsende	  berichten	  verwijderd,	  dit	  doet	  u	  zo:	  

o Klik	  op	  Berichten	  in	  het	  menu	  “Content	  Management”	  
o Klik	  op	  “Berichten”	  verwijderen	  
o Vul	  een	  zoektekst	  in,	  die	  in	  het	  kwetsende	  bericht	  staat	  
o Er	  komen	  relevante	  berichten	  in	  een	  tabel.	  	  
o Zoek	  het	  juiste	  bericht	  op	  en	  verwijder	  deze	  door	  op	  de	  rode	  knop	  te	  drukken	  

	  

Nieuws	  pagina	  invullen	  
o Klik	  op	  Nieuws	  in	  het	  menu	  “Content	  Management”	  

 Selecteer	  jouw	  nieuwspagina	  
 Druk	  op	  de	  knop	  Kies	  
 Het	  volgende	  komt	  in	  beeld	  

	  

	  

 Toevoegen	  van	  het	  nieuws	  
• Druk	  op	  de	  knop	  Bericht	  maken	  
• Het	  volgende	  komt	  in	  beeld	  
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• Vul	  de	  Titel	  in	  
• Vul	  een	  inleiding	  in,	  deze	  tekst	  komt	  als	  intro	  te	  staan	  op	  de	  nieuws	  

pagina	  
• Zoek	  een	  leuke	  afbeelding,	  selecteer	  deze	  door	  op	  de	  knop	  “choose	  

file”	  te	  drukken	  
• Vul	  optioneel	  de	  datum,	  tijd,	  onderschrift	  van	  afbeelding	  en	  bron	  in	  
• Druk	  op	  de	  knop	  “Bericht	  wijzigen”	  
• Nu	  volgt	  de	  pagina	  om	  de	  hoofdtekst	  in	  te	  vullen	  

	  

• Vul	  de	  hoofdtekst	  in	  
• Druk	  op	  de	  knop	  bericht	  wijzigen	  

 Beheren	  van	  het	  nieuws	  
• In	  het	  nieuws	  overzicht	  staan	  in	  de	  tabel	  2	  knoppen	  
• Met	  deze	  twee	  knopen	  ben	  je	  in	  staat	  om	  het	  artikel	  te	  wijzigen	  en	  te	  

verwijderen	  
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De	  tekstverwerker	  
Bij	  het	  invullen	  van	  de	  verschillende	  pagina’s	  krijgen	  we	  te	  maken	  met	  de	  tekstverwerker.	  	  
Hieronder	  staat	  de	  werking	  van	  de	  tekstverwerker	  uitgelegd.	  

	  

	  

Afbeeldingentoevoegen	  

• Druk	  op	  het	  volgende	  icon 	  
• Het	  volgende	  scherm	  komt	  in	  beeld:	  

• 	  
• Druk	  op	  de	  icon,	  achteraan	  het	  tesktvak:	  “Bestand/URL” 	  
• Het	  volgende	  komt	  in	  beeld:	  
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Voordat	  we	  een	  bestand	  kunnen	  gebruiken,	  zullen	  we	  deze	  moeten	  uploaden.	  Druk	  op	  de	  knop	  
“Browse”	  of	  “Bladeren”	  en	  selecteer	  jouw	  foto	  op	  jouw	  computer.	  Druk	  vervolgens	  op	  de	  knop	  
uploaden.	  Wanneer	  de	  upload	  geslaagd	  is	  dan	  komt	  de	  foto	  in	  het	  gedeelte	  waarnaar	  de	  pijl	  
gericht	  staat.	  Druk	  op	  het	  groene	  plusje	  van	  het	  item,	  om	  de	  foto	  toe	  te	  voegen.	  

Vervolgens	  keer	  je	  terug	  naar	  het	  vorige	  scherm,	  druk	  op	  de	  knop	  invoegen	  om	  de	  afbeelding	  toe	  
te	  voegen	  aan	  het	  tekstvak.	  	  

Waar	  kan	  ik	  terecht	  voor	  vragen?	  
Op	  http://www.meervogels.nl/827-‐Team-‐Redacteuren.aspx	  zullen	  wij	  als	  webredactie	  alvast	  
deze	  handleiding	  plaatsen.	  Daarnaast	  zullen	  wij	  daar	  de	  meest	  gestelde	  vragen	  beantwoorden	  
die	  via	  de	  http://www.meervogels.nl/2-‐Contact.aspx	  pagina	  gesteld	  kunnen	  worden	  aan	  de	  
webredactie.	  	  

Aan	  de	  slag!	  
Wees	  niet	  bang	  om	  fouten	  te	  maken	  met	  het	  aanmaken	  van	  pagina’s.	  Experimenteer!	  Een	  
invulling	  van	  jouw	  teamsite	  kan	  bijvoorbeeld	  zijn:	  

Team	  
-‐Teaminformatie	  	  
-‐MV	  gastenboek	  	  
-‐Verslagen	  
-‐Was	  en	  reisschema	  
-‐Wist	  u	  dat?	  
	  

Kijk	  ook	  even	  naar	  de	  voorbeelden	  van	  Meervogels	  3,	  5	  en	  Za1	  (senioren).	  Deze	  zijn	  al	  een	  beetje	  
gevuld!	  

Succes!!	  Namens	  de	  Webredactie	  

Ton	  van	  der	  Eng	  	  en	  Bart	  Schoon	  


