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Uitleg gebruik content management systeem van TecTronics. 
 

Hoofdstuk 1: Eerste contact met CMS (Content Management Systeem) 
 
Het systeem werkt via het web op uw eigen domain. (http://www.uwsite.nl) 
U kunt bij het CMS komen door na uw domain /content/ in te toetsen. 
Dus dan staat er bijvoorbeeld: http://www.uwsite.nl/content/ 
 
Er wordt nu gevraagd naar uw Username en wachtwoord. 
Vul deze informatie in en u komt in het hoofd menu. 
Bent u uw password vergeten, neem contact op met TecTronics. 
 
 
U bevindt zich nu hier:  

 
 
Links bevinden zich de menu opties: Fotos, Taal, Gebruikers en Logout. 
 
Via de optie TAAL komt u in de content van een betreffende taal. 
De link FOTOS brengt u naar het overzicht met opgeslagen foto’s. 
De link GEBRUIKERS brengt u naar he toverzicht van personen die kunnen inloggen 
op het systeem. 
De link LOGOUT kunt u gebruiken om het CMS systeem te verlaten. 
 
Midden in het scherm vindt u de volgende links: 
MENU-DETAILS, hiermee kunt u de menu items veranderen. 
CONTENT-DETAILS, hiermee kunt u de pagina's veranderen. Zie hiervoor 
betreffende hoofdstukken. 
 



Hoofdstuk 2: Pagina’s op site. 
 
 
Druk op TAAL om naar de taalselectie te komen en kies betreffende taal 
(bijvoorbeeld Nederlands) de link naar CONTENT DETAILS. 
Dit brengt je naar alle pagina’s die op je site staan. 
 

 
 
Dit brengt je naar dit scherm. 
U ziet hier een overzicht van de pagina’s van je site. 
 
In het lijstje staan een aantal velden die relevant zijn voor de werking van de site. 
Allereerst zie je de veld: KEY. Dit is de naam van je pagina die gebruikt wordt om 
deze  pagina aan te roepen. Deze mag dus maar één keer voorkomen in het lijstje. 
 
Een aantal van deze KEY’s mag je ook niet weggooien, die worden gebruikt door het 
systeem. Deze zijn bijvoorbeeld, key=404 en key=not_found 
De pagina van key=404 wordt opgeroepen als iemand op uw site een verkeerde 
pagina oproept. Hetzelfde geld voor key=not_found, alleen roept u (waarschijnlijk) 
een pagina op die niet bestaat. Hier komen we nog op terug (zie hoofdstuk – Maak 
menu item). 
 
Onderaan in de pagina kunt u bladeren naar een volgende/vorige pagina. 



Regels verwijderen kan ook onderaan de scherm. Geef eerst aan welke regels 
verwijderd dienen te worden (selecteer het vakje naast DELETE) en druk dan 
onderaan het scherm op de button om een of meerdere regels te verwijderen. 
Daarna moet u het bevestigen om de verwijdering te effectueren. 
 
 

Hoofdstuk 3: Veranderen van een pagina. 
 
Laten we om te starten een pagina gaan veranderen. 
Kies links op het menu:  TAAL , CONTENT DETAILS van Nederlands. 
Kies nu bij de betreffende pagina de link:  EDIT. 
 
U komt nu in het Edit scherm. 
 

 
 
In dit scherm kunt u de pagina veranderen. 
 
Velden: 
KEY Aanroepreferentie 
LAND Landcode – kunt u niet wijzigen 
DATUM Datum van aanmaken scherm * 
DATUM VANAF Datum vanaf  de pagina wordt getoond* 
DATUM TOT  Datum tot de pagina wordt getoond* 
PLAATJE Hier zijn 4 opties mogelijk:   

auto   -   Geeft automatisch een plaatje rechts in het scherm 
/img/logo.jpg  -  of direct een plaatje van de Server. 
http://www.plaatjes.com/test.gif -  een externe bron 
10 -  Uit de foto-database plaatje met ID=10 
 
(Laatste heeft als voordeel dat als u een plaatje meerdere 



malen gebruikt op de site, zo ‘m maar één keer hoeft op te 
slaan) 

TITEL De titel van je pagina 
KOP Dit is de verkorte tekst van je pagina* 
MEMO Dit is de inhoud van je pagina (Voor meer hulp, zie even 

verderop in de tekst als we de pagina gaan aanpassen) 
SOURCE Tekstueel de afkomst van het nieuwsbericht* 
LINK Geeft geen tekst weer (onder MEMO), maar spring naar een 

andere pagina (kan ook extern zijn). 
NEW_PAG Heeft u een link ingevoerd, maak dan een nieuwe pagina, uw 

site blijft open. 
COMMENT Produceert onderaan uw bericht een comment optie, hier 

kunnen bezoekers opmerkingen achterlaten. 
ZICHTBAAR Maak de pagina zichtbaar op internet* 
FOTO-Browse NIEUW – Hier kunt u een plaatje aan de pagina hangen die 

rechts boven in de pagina verschijnt. 
FOTO...... Details van deze foto – kan niet worden gewijzigd. 

* Deze velden worden niet overal gebruikt.  
 
We gaan de pagina aanpassen. 
In het veld MEMO kan men de pagina zelf veranderen. 
Hier kan men bepalen hoe uw pagina eruit komt te zien. 
Hiervoor kunt u de knoppen gebruiken zoals u dat bij Word gebruikt. Verander echter 
niet het lettertype, deze wordt bepaald door de site zelf. 
 
EXTRA-opties: 
[foto=3 w=150 a=rechts]   

Display een foto uit de foto-lijst (Referentie is veld ID) met wijdte 150 en 
positie is rechts. (a=links is ook mogelijk en a= weglaten ook, dan verschijnt 
de foto tussen de tekst) 

[link=contact]Druk hier voor contactgegevens[/link] 
Maak een stuk tekst een link naar een andere pagina op je eigen site.  

[link=http://www.hotmail.com]Druk hier om naar hotmail te gaan[/link] 
Maak een stuk tekst een link naar een andere pagina op een andere site.  

Druk [down=12]hier[/down] om een file te downloaden. 
Maak een stuk tekst een link om een bestand te downloaden die in de foto 
database staat (hoeft niet een foto te zijn). 

 
Druk onder op EDIT om uw wijzigingen op te slaan. 
 
Let op: U heeft 30 minuten om uw gegevens op te slaan. Tussentijds opslaan kan 
door op EDIT te drukken en daarna de pagina opnieuw openen. 
 



 

Hoofdstuk 4: Voeg een foto toe 
 
Druk links op de link FOTOS. 

 
 
U komt nu op een soortgelijke pagina. 
Met de link ADD kunt u een foto toevoegen aan de database vanaf uw harde schijf. 
 
Het veld wat belangrijk is: ID. Dit veld wordt gebruikt om uw foto te identificeren en 
kan elders weer worden aangeroepen. (Zie veranderen van een pagina). 
 
Druk op ADD. 



 
U komt nu in een soortgelijk scherm. 
 
Kies met BROWSE of met BLADEREN een foto uit op uw harde schijf. 

 
U komt nu op zo’n pagina. 
Kies de foto vanaf uw harde schijf door er op te klikken en op OPEN te drukken. 
Let op: er is een maximum aan fotogrootte van 100kb. 
 
Foto's kunt u kleiner maken met bijvoorbeeld het programma Paint. 
Laat de foto in Paint, Druk op AFBEELDING/IMAGE, daarna op STRETCH AND 
SKEW (in het nederlands UITREKKEN EN HELLEN) gebruik 
UITREKKEN/STRETCH en vul daar bijvoorbeeld bij Horizontaal en Verticaal  40% in. 



Sla de foto op onder een andere naam met OPSLAAN-ALS en kijk in de verkenner of 
het plaatje onder de 100kb is. 
 
Bedenk dat, hoe groter het plaatje, het langer duurt voordat mensen je pagina -waar 
het plaatje opstaat- kan bekijken. 
De kunst is om het plaatje zo klein mogelijk te maken, met een zo goed mogelijk 
beeld op de site. Als je het plaatje op je site heel klein hebt staan, heeft het geen zin 
om een gedetailleerde foto op te slaan. 
Speel hier mee om het beste resultaat te verkrijgen. 
 
De optie ‘Meenemen met AUTO’, slaat op een eventuele mogelijkheid op uw site om 
automatisch plaatjes op uw site te laten zien. De plaatjes waar het vinkje aan staat,  
worden meegenomen in de willekeurige selectie.  
 
Als je de foto geselecteerd hebt, druk op ADD en de foto wordt toegevoegd. 
Is de foto groter dan 100Kb, dan geeft het systeem een fout-code. 
 
Nu krijgt men weer de lijst met foto's te zien, waarbij de nieuwe foto bovenaan staat. 
Onthoud nu de ID waarde. Bijvoorbeeld 10. 
 
In het veranderen van CONTENT scherm, kan men nu de waarde gebruiken: 
[foto=10 w=100 a=rechts]  bijvoorbeeld. Zie ook de vorige hoofdstuk. 
 

Hoofdstuk 5: Veranderen van het menu. 
 
Het menu is een lastig onderwerp, omdat het is opgebouwd als een boom. 
 
Stam-, 
 |Tak---, 
 | |--Sub-tak----, 
 | |  |-- blad 
 | |  `-- blad 
 | |--Sub-tak----, 
 | |  |-- blad 
 | |  `-- blad 
 | `--Sub-tak----, 
 |   |-- blad 
 |   `-- blad 
 `Tak--, 
  |--Sub-tak----, 
  |  |-- blad 
  |  `-- blad 
  `--Sub-tak----, 
    |-- blad 
    `-- blad 
 
Een voorbeeld van de opbouw is: 
 
 



Uw site 
 |-- Welkom-Home 
 |-- Projecten 
 | |-- Project1 
 | `-- Project2 
 |--Referenties 
 |--Documenten 
 |--Organisatie 
 | |-- Organogram 
 | `-- Medewerkers 
 |  |--- Afd1 
 |  `--- Afd2 
 `--Contact 
 
U ziet dat een onderdeel van een menu-item uit meerder onderdelen (sub-menu’s) 
kan bestaan. In principe kan dit oneindig doorgaan met sub-menu’s.  
 
Hiervoor is een systeem bedacht waarmee dit kan worden ondervangen. 
Er is een tabel met waarbij 5 velden belangrijk zijn. 
 
We gaan naar het onderdeel van het CMS. 
Druk op LAND (links) en druk dan op MENU-DETAILS bij het desbetreffende land-
naam. U ziet dan iets soortgelijks: 

 
U ziet nu een vijftal belangrijke kolommen. 
 
VOLGORDE Binnen een menu item, kunt u zo de 

volgorde bepalen 
NAAM-MENU Naam van het menu om naar toe te 



refereren bij GOTO-MENU 
Hoofdmenu naam is ‘_Main Menu’  

MENU-TEKST Tekst wat op de site verschijnt 
GOTO-MENU Geef de naam van het sub-menu in 

NAAM-MENU. 
LINK Deze menuoptie geeft aan, waar de 

gebruiker heen springt als op deze menu-
item wordt geklikt. 
Bijvoorbeeld: 
?key=welkom springt de gebruiker naar 
het welkom’s scherm. 

 
Voorbeeld hier boven is van een bestaande site en heeft menu opties: 
 
Main Menu 
 |-- Welkom 
 |-- Algemeen 
 | |-- Geschiedenis 
 | |-- Doelstellingen 
 | `-- Contacten 
 |-- Jaaroverzichten 
 | |-- Jaaroverzicht 2004 
 | `-- Jaaroverzicht 2003 
 |- -Comitee 
 |-- OnsWerk 
 | |-- In Nederland 
 | |-- In Europa 
 | `-- In Afrika 
 |-- Actueel 
 | |-- Aktueel najaar 2005 
 | `-- Aktueel voorjaar 2005 
 `-- Contact 
 
Bij sommige sites is het niet nodig sub-menu’s te genereren. 
Die sites gebruiken geen GOTO-MENU. En heeft MENU-NAAM altijd de waarde 
'_Main Menu'. 
 
De volgorde kunt u zelf bepalen door de getallen zo te kiezen dat de volgorde 
numeriek oploopt. Het maakt niet uit hoeveel er tussen zit. 
Initieel zou de volgorde kunnen zijn: 
10 
20 
30 
40 
50 
Komt er dan een optie bij die ergens tussen moet, heeft u genoeg mogelijkheden om 
daar een optie tussen te plaatsen. Bijvoorbeeld 35. 
Komt er weer een optie tussen die ertussen moet, neemt u bijvoorbeeld 33. 



Komt het na vele wijzigingen niet meer uit, zult u de nummering handmatig moeten 
gelijktrekken door alle volgorde velden weer met bijvoorbeeld 10 te laten ophogen, 
zodat u weer gereed bent voor een volgende wijziging. 
 
Het koppelen van een menu item met een content item is de laatste stap. 
Het koppelen geschied in het veld LINK. Daar geeft men aan waar de gebruiker heen 
springt als men op dat item drukt.  
De referentie is altijd het KEY veld in het content scherm. Daarmee kunt u een link 
leggen tussen het menu en de content. 
 
Tip: Bij het wijzigen van een bestaande pagina wil men meestal eerst bekijken wat 
men aan het maken is, voordat dat zichtbaar wordt op de site. 
Met de optie COPY in het content scherm kun u eerst een copy maken van de 
pagina die u wilt bewerken. 
Daarna gaat u de pagina bewerken met EDIT. 
U hernoemt de KEY veld naar bijvoorbeeld contact2 i.p.v. contact. 
U wijzigt de tekst en slaat de pagina op. 
Ga naar de site en bekijk de oude tekst door op het contact menu-item te drukken. 
Verander in de browser adres veld het woordje key=contact naar key=contact2. 
(dus bijvoorbeeld: http://www.uwsite.nl/?key=contact2 ) 
Daarmee kunt u de pagina bekijken, zonder dat het zichtbaar is in uw site. 
Als u tevreden bent over het resultaat, hernoemt u het KEY veld van de oude pagina 
in bijvoorbeeld contact_oud en de nieuwe pagina kunt u het veld KEY hernoemen in 
contact. Nu heeft u de twee pagina’s verwisseld en is de nieuwe pagina on-line. U 
kunt tzt de oude pagina verwijderen met DELETE. 
 
Het komt erop neer dat wat er achter het woordje KEY staat in de browser, bepaalt 
wat er wordt opgehaald uit de database en wordt weergegeven op de site. 
 
 
VEEL PLEZIER MET UW SITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
(Versie 1.3) 


