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Instructie voor Wim

website www.lvsl.nl

Inloggen via: https://www.lvsl.nl/wp-admin

 Inloggen: webassist
 Wachtwoord: JzCWB8QIYhh6!Id!
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Backend van de website

Na het inloggen kom je de ‘backend’ van de website. In de linkerkolom staat het menu 
met alle optie.

Pagina’s en Berichten

We onderscheiden twee soorten pagina’s op de website:

Berichten dit zijn blog of nieuwsberichten die meestal ook in 
  de nieuwsbrief worden genoemd.

Pagina’s dit zijn de vaste pagina’s die weinig veranderen
  zoals bestuur, reportageteam of dienstrooster
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Pagina’s bewerken

Om de vaste pagina’s op de website te bewerken gaan we naar het menu
Pagina’s.

- Klik op ‘Pagina’s’ om een overzicht te krijgen
-	 Scroll	naar	de	betreffende	pagina	of	gebruik	de	zoekfunctie
 die rechtsboven staat.
-	 Klik	op	de	betreffende	pagina	om	deze	te	openen.
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Als eerste verschijnt er een schematische weergave van de pagina maar we willen naar 
de editor:
- Klik op de button Bouw aan de voorkant

We krijgen dan te zien hoe de website aan de ‘voorkant’ eruit ziet en kunnen hier de 
aanpassingen doen. De inhoud bestaat uit verschillende ‘blokken’ die afzonderlijk kunnen 
worden geselecteerd.
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Als je met de muis op het tekstgedeelte klikt verschijnen de kaders en de verschillende 
‘toolbars’ zoals in het voorbeeld hieronder.
Ieder blok of kader heeft zijn eigen ‘toolbar’.

Uitleg van de toolbar:

De optie ‘bewerken’ gaan we gebruiken om aanpassingen aan de tekst te doen.

verplaatsen

bewerken opslaan

dupliceren verwijderen knippen
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Een nieuw venster wordt geopend. Dit verschijnt meestal over de pagina heen maar als 
we op de button rechtsboven klikken verschijnt het venster en de pagina naast elkaar.

In de editor staat de tekst en hier kunnen we wijzigingen aanbrengen.
Na	afloop	klik	je	op	het	groene	vinkje,	rechtsonder	in	het	venster	om	de	wijzigingen	op	te	
slaan.

Vervolgens moeten we de pagina zelf nog opslaan om alle wijzingen te bewaren.
Dit gaat als volgt:

-  onderaan in het midden van de pagina staat een blauwe cirkel met drie puntjes.
- Klik op de cirkel en er verschijnen meer knoppen
- helemaal rechts staat de button ‘opslaan’ en daar klikken we op.
- Alle wijzigingen op de pagina zijn nu opgeslagen.


