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Inleiding 

Deze handleiding is bestemd voor de personen die belast zijn met de content van de websites die op 
basis van de Fast2web D7-dienst van Fedict opgemaakt worden.  
De content manager kan met deze handleiding de verschillende fases volgen die nodig zijn om content in 
het Fast2web-platform toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.  
 
Merk op dat deze handleiding zo algemeen mogelijk is. Het is dus mogelijk dat uw site bepaalde hierin 
vermelde opties niet heeft of meer mogelijkheden biedt dan wat hierin wordt besproken. Ook de 
screenshots kunnen verschillen van het design van uw site. Met alle informatie uit deze handleiding hebt u 
de basis van Fast2web echter voldoende onder de knie om uw site degelijk te beheren.  
 
Deze handleiding is zo didactisch en compleet mogelijk. Hij is voornamelijk bedoeld voor de content 
managers die weinig of geen ervaring hebben in Drupal 7, de technologie waarop Fast2web gebaseerd is.  
 
De handleiding bestaat uit twee delen:  
 
Het eerste deel (hoofdstuk 1 - Start) maakt de gebruiker vertrouwtd met de Drupal 7-oplossing. Het is 
aangewezen dat gebruikers die nog nooit Drupal hebben gebruikt, dit hoofdstuk aandachtig doornemen, 
want ze overloopt de basiselementen die nodig zijn voor een goed begrip van de rest van de handleiding. 
U leest hier hoe u zich kunt aan- of afmelden op het platform; daarnaast wordtde vereiste terminologie 
meegegeven voor een goed begrip van de rest van de handleiding.  
Ervaren gebruikers kunnen dit eerste hoofdstuk overslaan.  
 
Het tweede deel (hoofdstuk 2 - Tools voor de redacteurs) toont u stap per stap hoe u content kunt 
aanmaken, wijzigen en publiceren. Zodra u deze basisstappen doorlopen hebt, komen de meer 
geavanceerde opties aan bod: vertalingen beheren, de publicatie van content veranderen of  de door uw 
bezoekers ingevulde gegevens in de formulieren ophalen.  
 

Snellezen  
Dit wordt aangeduid met een uitroepingsteken. Als u enkel deze stukken leest, kunt u het gebruik van uw 
site snel opstarten. We raden u echter aan om deze handleiding volledig door te nemen zodat u uw site 
uitgebreid kunt gebruiken en alle subtiele kenmerken van CMS Drupal begrijpt.  
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1. Start 

1.1. Beheersysteem en gebruikersrechten 

1.1.1. Rol van de redacteurs 

De belangrijkste taak van de redacteurs bestaat erin de content van de website te beheren. Dit omvat 
zowel de wijziging van  bestaande content als het toevoegen van nieuwe content. Een van de vele 
voordelen van deze techniek is de mogelijkheid om de content volledig aan te passen zonder het interne 
mechanisme van de applicatie of de weergave ervan te beïnvloeden. 
De architectuur van Drupal is zo ontworpen dat de logica, content en weergave van een site gescheiden 
zijn.  
Als redacteur hebt u geen invloed op het type content en de voorstelling ervan op uw website. De 
weergave van de website en de gebruikte elementen of 'componenten' maken deel uit van het ontwerp 
van de site en behoort niet tot het takenpakket van een redacteur. Deze laatste maakt namelijk gebruik 
van de elementen die de websitebouwer ('builder') al gedefinieerd heeft. 

1.1.2. Rol van de User Manager 

De User Manager is verantwoordelijk voor het aanmaken of verwijderen van de gebruikersaccounts. Hij 
kan ook de aan elke gebruiker toegewezen rol wijzigen.  

1.1.3. Andere rollen 

Naast redacteur en user manager bestaan er ook nog andere rollen. Een ervan staat vast: : de builder. De 
builder is een technische rol en slaat op dederde partij die uw website heeft gebouwd. Hij bepaalt welke 
soorten content er op de website staan, welke functies er geactiveerd zijn en hoe de site geconfigureerd 
is. 
Bovendien kan de builder extra rollen met bijzondere rechten definiëren. Een typisch voorbeeld is de rol 
van een content moderator die eerst de wijzigingen aan de content door de redacteurs moet valideren 
voordat deze op de website gepubliceerd worden. 
Aangezien de extra rollen heel specifiek zijn voor elke site, worden ze niet in deze handleiding behandeld. 
Extra gedefinieerde rollen voor uw website worden desbetreffend tijdens de opleiding besproken. 

1.2. Zich aanmelden als redacteur 
Om uw Fast2web D7-website te beginnen gebruiken, hebt u het volgende nodig: 

● Een computer met internetverbinding. 
● Een recente webbrowser. 

1.2.1. De URL van uw site 

De Fast2web D7-websites worden gehost op een server die door FedICT beheerd wordt, en zijn 
toegankelijk via een URL die u in uw webbrowser moet toevoegen.  
Er zijn drie soorten omgevingen:  

● De ontwikkelingsomgeving  die zich bij de builder van de site bevindt. U hebt geen toegang tot 
deze omgeving, want deze is bedoeld voor de opbouw en configuratie van de site.  

● De staging-omgeving   
 Op de staging omgeving wordt de website die u wil lanceren, ‘klaargezet’; de eerste content 
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wordt er op ingevoerd en uw site wordt pas online gezet nadat u op de staging omgeving uw 
goedkeuring hebt gegeven.Nadat de site voor het eerst online is gezet, dient deze omgeving om 
de verdere ontwikkelingen van de builder goed te keuren. Vanaf dan moet u de content niet meer 
in de staging-omgeving toevoegen, maar in de productieomgeving.  
De staging-omgeving is niet publiek toegankelijk, maar beschermd met een login en wachtwoord.  

● De productieomgeving , of de openbare versie van de site. 
Na de goedkeuring van de site en de invoering van de basiscontent in de staging-omgeving wordt 
de site naar de productieomgeving overgeheveld. Vanaf dan wordt  de content - en de site in zijn 
geheel- in deze omgeving beheerd.  

 
De builder zal u de URL’s van uw site doorgeven in het volgende formaat (waarbij xxxx een reeks cijfers 
is): 
 
xxxx.stg.fedict.be voor de staging 
xxxx.f2w.fedict.be voor de productieomgeving.  
 
Deze URL's zijn 'master' URL's. U kunt bijgevolg andere URL's naar uw website laten verwijzen. Denk 
hierbij aan URL's die het grote publiek gemakkelijker kan lezen (bv. www.fedict.be). 
Neem contact op met Fedict voor extra ondersteuning (fast2web@fedict.be).  

1.2.2. Uw gebruikerscodes verkrijgen 

Er bestaan twee manieren om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen:  
 

● FEDICT of de builder van uw site kent ze u toe. 
● Een collega, die user manager is, kent ze u toe. 
● U vraagt online zelf uw toegang aan 

Het kan zijn dat u op uw site, via de webinterface, zelf een aanvraag tot toegang kan indienen. 
Volg hiervoor deze instructies:  
1. Type '/user' na de domeinnaam van uw website. 

Bv. http://www.<nomdevotresite.be>/user. 
2. Klik op het tabblad 'I want to create an account'.  

 

 
 

3. Geef uw naam en e-mailadres in.  
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4. Klik op 'Create new account'. 
5. Er wordt dan een toegangsaanvraag naar uw builder of user manager verzonden. Na 

goedkeuring van uw aanvraag krijgt u ter bevestiging een e-mail met de te volgen 
aanmeldingsprocedure.  

1.2.3. Aanmelden 

Typ '/user' na de domeinnaam van uw website om u aan te melden.  
Bv. http://xxxx.stg.fedict.be/user of http://xxxx.f2w.fedict.be/user 
Geef dan uw gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord in, en klik daarna op de knop 'Log in'.  
 

 
 

1.3. Uitloggen 
De Fast2web D7-sites hebben gewoonlijk een menu of knop bovenaan rechts om u in alle veiligheid af te 
melden ('Afmelden' of 'Logout'). 

 

 
 
U kunt u ook op elk ogenblik afmelden door '/user/logout' achter de domeinnaam van uw site toe te 
voegen. Bv. https://xxxx.f2w.fedict.be/user/logout 
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Zorg ervoor dat u zich telkens afmeldt als u klaar bent met uw werkzaamheden als redacteur. 

1.4. Terminologie 

1.4.1. WCMS 

Drupal is een Open Source Content Management System (CMS) of Web Content Management System 
(WCMS).  
De architectuur van Drupal is zo ontworpen dat logica, content en weergave van een site zo strikt 
gescheiden worden dat de content-verantwoordelijken de site kunnen updaten zonder technische 
basiskennis en zonder de werking of de weergave van de site te beïnvloeden. 
 

Elke website bestaat uit twee delen:  
● De front-end  of het gedeelte dat zichtbaar is voor de bezoekers van de site. 
● De back-end  (of CMS) waarin de zichtbare content van de front-end beheerd wordt. 

 
Om tussen beide te navigeren, klikt u gewoon op de link 'go to CMS' of 'go to Front' bovenaan rechts op 
uw site.  
 

 

1.4.2. Content types 

Een content type kan gezien worden als een reeks vooraf gedefinieerde waarden om een functioneel 
informatieblok algemeen te beschrijven. Uw builder definieert de content types in functie van de op 
voorhand vastgelegde functionele behoeften.  
Voorbeelden zijn o.a. nieuws, evenementen, fotogalerijen en video's.  
Elk content type is samengesteld uit:  

● de back-end waarin de informatie over het content type ingegeven of gewijzigd kan worden (bv. 
titel, korte inleiding, tekst zelf en de foto voor een nieuwsbericht); 

● de front-end die de bezoeker de in de back-end ingegeven informatie toont.  

1.4.3. Nodes 

Alle inhoud van een Drupal website wordt bewaard en behandeld als een node (Engels voor ‘knoop’); wat 
we pagina’s, nieuwsberichten, ... noemen zijn nodes, verzamelingen van velden die een content type 
beschrijven. . Om bv. een node 'Eerste personeelsfeest' aan te maken, kiest u 'evenement' als content 
type en voegt u de informatie over het personeelsfeest toe. Zodra u de gegevens hebt opgeslagen, wordt 
er een node aangemaakt. Deze heeft een uniek nummer (node-id). 

1.4.4. Menu's 

Met menu's bedoelen we de verschillende geconfigureerde navigatiebalken om op de website te kunnen 
navigeren. De redacteurs kunnen nodes in de menu's toevoegen, maar kunnen de weergave ervan niet 
wijzigen.  
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1.4.5. Taxonomy 

De taxonomie is de 'woordenschat' van de website: alle categorieën en bakens die aan een node 
toegekend kunnen worden.. Een goede applicatie zou bepaalde nodes van een zekere categorie met 
elkaar kunnen verbinden, want deze kunnen gecombineerd worden. De builder bepaalt welke content 
types een taxonomie krijgen. 
De redacteurs kunnen een categorie of trefwoord(en) aan een node toekennen. Zo is het mogelijk om uw 
nieuwsberichten in bepaalde thema's onder te verdelen: internationaal, nationaal, maatschappelijk, 
financieel enz.  

1.4.6. Thema 

Het 'thema' van een Fast2web D7-website is de naam voor de 'look & feel' van de site (kleuren, opdeling 
in kolommen enz.). Het is de builder die het thema definieert.  

1.4.7. Responsive design 

Het generieke thema van Fast2web D7 is 'responsive', d.w.z. dat het design van de site zich aanpast in 
functie van het apparaat waarmee de gebruiker uw site bezoekt (tablet, smartphone of desktopcomputer).  
 

Voor meer info:  http://drupal.be/documentatie/drupaljargon 
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2. Tools voor de redacteurs 

 

Let op:  De in dit document weergegeven elementen van de menu's, content types en screenshots 
kunnen verschillen van deze op uw website omdat zeanders gedefinieerd werden door de builder van 
uw website.  

2.1. CMS: de startpagina  
Om naar de startpagina ('Start Page') van het CMS te gaan, moet u als redacteur aangemeld zijn. Meld u 
dus eerst aan.Klik vervolgens op de link 'Go to CMS'.  
 

 
 

U komt terecht op de boordtabel waarmee u de content van uw site kunt beheren.  
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Klik op de link 'Add' wanneer u van dit content type een nieuw element wil toevoegen.. 

 
 
Om bestaande nodes te bekijken, klikt u op de link 'Show' van het content type waartoe de gezochte 
nodes behoren.   

 
 

Opmerking:  Voor bepaalde content types is er geen link 'Add'.  
Bepaalde content types  vereisen eerder dat hun content enkel gewijzigd wordt. Deze content types 
worden doorgaans aangemaakt door een builder en kunnen niet door een content manager gewijzigd 
worden. 

2.2. CMS: het menu voor de redacteurs 
Zodra u aangemeld bent als redacteur, verschijnt er bovenaan de pagina een menu dat alle mogelijke 
acties voor een redacteur weergeeft.. 
 

 
 
Als u met uw cursor over een element van het menu beweegt, gaat dit open en worden er verschillende 
submenu's weergegeven. 

2.2.1. Het menu 'home'  

Klik op het icoon 'home' om naar de homepage van uw website te gaan.  

 
Met de optie 'Flush all caches' in het submenu kunt u de inhoud van het cachegeheugen van de site op de 
server leegmaken. Om het downloaden van de content snel te laten verlopen, plaatst de server de veel 
voorkomende elementen in een cachegeheugen. Wijzingen van de content op de server zijn mogelijk niet 
meteen zichtbaar omdat de vorige versie nog in het cachegeheugen zit. Leeg eventueel het 
cachegeheugen zodat de server enkel de recentste versie kan weergeven. Klik hiervoor op 'Flush all 
caches'.  

 

2.2.2. Het menu 'Content' 

Klik op het element 'Content' voor de lijst met de bestaande nodes.  

 
 
In het submenu vindt u de volgende opties:  

 
● Add content: om nieuwe content aan te maken. 
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● Media: om alle afbeeldingen van uw site te beheren. Deze functionaliteit zult u zelden nodig 
hebben. Over het algemeen voegt u de afbeeldingen namelijk rechtstreeks in een node toe. Via 
de knop 'Media' hebt u toegang tot alle afbeeldingen die aan alle nodes toegevoegd werden.  

● Webforms: geeft de lijst met formulieren weer (zie punt 2.11.). 

2.2.3. Het menu 'Configuration' 

 
● Content authoring: beheer van de vertalingen (zie punt 2.7.). 
● Search and metadata: beheer van het herschrijven van de URL's ('alias') en beheer van de 

paginatitels.  

2.3. Nieuwe content aanmaken 
Ga naar de Start Page door 'Go to CMS' bovenaan rechts op uw site te selecteren.  

 
 
Kies 'Add' onder het content type waarvoor u een node wilt toevoegen.  
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Voor elke nieuwe aangemaakte node verwacht het systeem gewoonlijk de volgende standaardinformatie:  

Let op: bepaalde velden staan mogelijk niet op uw website, en de weergegeven volgorde kan 
verschillen met die van uw site. Ze worden door de builder gedefinieerd tijdens de opmaak van uw 
website of variëren naargelang het geselecteerde content type.  
 
In dit hoofdstuk leggen we de standaardvelden voor alle content types uit. Voor de specifieke velden 
voor bepaalde content types verwijzen we u naar het volgende hoofdstuk 'De content types'.  

 
● Language:  de taal waarin de content moet gepubliceerd worden. 

Na de aanmaak van de content kan dit vervolgens vertaald worden.  
● Title:  de titel van de node. De titel is zichtbaar voor de bezoeker en vormt de basis van de URL 

van de aangemaakte node (bv. https://xxxx.f2w.fedict.be/TitelVanMijnNode). 
● Publication date:  de publicatiedatum die in de node weergegeven wordt.   
● Last update date : datum van de laatste update van de content die in de node weergegeven 

wordt.  
Hiermee kan de datum van de laatste wijzigingen gedefinieerd worden.  

● Summary:  korte inhoud 
● Body : body van de tekst.  

Dit is de inhoud van uw node.  
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● Menu settings : opties voor het menu.  
Hiermee kunt u aangeven of de node in een ander menu moet staan dan het menu dat de builder 
heeft gedefinieerd.  

● URL path setting s: opties voor de URL.  
Hiermee kunt u de standaard URL aanpassen. 

● Metatags : optie 'search engine optimisation' voor de optimalisatie van de content met het oog op 
een betere referentiëring in de zoekmachines. 

● Revision information : opties voor de herziening. 
Hiermee kunt u de content wijzigen, maar tegelijk een niet-gewijzigde versie bijhouden zodat u 
later nog terug kunt grijpen naar de eerdere versie van de node. 

● Comment settings : configuratie van de commentaren. 
● Scheduling option : programmatie van de publicatie.  

Hiermee kunt u de datum instellen van de publicatie van de inhoud en/of de verwijdering ervan.  
● Title settings : hiermee kunt u de paginatitel wijzigen.  

In dit geval gaat het over de titel van de webpagina en niet de titel van uw content type. Deze is 
zichtbaar in het tabblad van de webbrowser van uw bezoeker en in de resultaten die door de 
zoekmachines wordt teruggestuurd. Indien er geen waarde ingegeven is, wordt automatisch de 
titel van de node als titel van de webpagina gebruikt.  

● Authoring information : information over de auteur van de inhoud. 
● Publishing options : opties voor publicatie. 

 

 
 

Bij het aanmaken van een nieuwe node, krijgt deze telkens een uniek nummer (node-id) toegewezen.  
Een nieuwe node aanmaken: 

1. Kies het content type waaraan uw nieuwe content moet beantwoorden; 
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2. Vul alle vereisten velden in. De velden met een rode * zijn verplicht. Bepaalde velden gebruiken 
de zogenaamde 'WYSIWYG'-editor ('what you see is what you get'). De belangrijkste iconen van 
deze editor worden verder in deze handleiding uitgelegd; 

3. Klik op 'Save' om de nieuwe node op te slaan; 
4. Klik op 'Save and add another' om de nieuwe node op te slaan en meteen nog een andere node 

binnen hetzelfde content type aan te maken. 

2.3.1. Publicatiedatum ( Publication date) 

De 'Publication date' is de publicatiedatum die de bezoeker te zien krijgt als hij de node bezoekt. Niet te 
verwarren met de datum waarop de content op uw website gepubliceerd wordt (in 'Scheduling options').  
Deze informatie wordt louter ter info aan de bezoeker van uw node getoond.  
Standaard wordt de aanmaakdatum van de content als 'Publication date' vermeld. 
  

Weergave CMS Weergave f ront -end  

 

 

 
Opmerking: Als u ' scheduling options' gebruikt om automatisch in de toekomst te publice ren, moet 
u de waarde van de 'publication date' aanpassen. Wa arom? Uw content zal namelijk gepubliceerd 
worden op basis van de datum die in 'scheduling opt ions' gedefinieerd werd. De 
weergavevolgorde wordt echter gedefinieerd op basis  van de 'publication date'. Kortom, om uw 
content bovenaan de lijst te laten weergeven als hi j automatisch gepubliceerd wordt, moet de in 
'scheduling options' gedefinieerde datum gelijk zij n aan de 'publication date'.   

2.3.2. Datum laatste update ( Last updated date) 

De 'Last updated date' is de datum van de laatste update van uw content. Deze informatie wordt louter ter 
info aan de bezoeker van uw node getoond.  
Standaard wordt de datum waarop de content voor de laatste keer werd gewijzigd als 'Last updated date' 
vermeld. 
 

Weergave CMS Weergave f ront -end  
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2.3.3. Korte inhoud ( Summary) 

Geef hier een korte omschrijving van uw content in. Deze content wordt gebruikt als blikvanger die 
verwijst naar de volledige content van uw node. De 'summary' wordt niet per definitie gebruikt. Dit hangt 
namelijk af van de manier waarop de builder uw site gebouwd heeft.  
 

Weergave CMS 

 

Weergave f ront -end  

 

 

2.3.4. WYSIWYG-editor, body 

Om de teksten op een pagina te verwerken en te structureren, gebruikt Fast2web D7 de 'open source' 
CKEditor tekstverwerking. Dit is een opmaaksysteem waarin u de ingevoerde teksten en hun stijlen in 
html-code kunt wijzigen. 
 

Weergave CMS 

 

Weergave f ront -end  
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Door gebruik te maken van deze interface biedt Fast2web D7 u een uitgebreid gamma WYSIWYG-
functies om uw teksten te verwerken. Het eindresultaat komt dus grotendeels overeen met wat u op de 
website ziet. U zult de meeste iconen wel al kennen van diverse programma's van MS Office. Bent u niet 
vertrouwd met een bepaald icoon, ga er dan met uw muis opstaan voor een korte functionele beschrijving 
ervan. Bepaalde iconen zijn minder belangrijk en komen dus niet in deze handleiding aan bod. 
 
Opmerking: u kunt de grootte van de editor aanpassen door op het pijltje onderaan rechts in het 
tekstgebied te klikken. U kunt dit vergroten of verkleinen door de muisknop ingedrukt te houden.   
 
Opmaak van de tekst 
 
Als u een deel van de tekst wilt opmaken, moet u gewoon het gewenste deel selecteren en op de 
betreffende iconen klikken.  
 

 
 
De meeste iconen spreken voor zich (bij twijfel: plaats de cursor van uw muis op het icoon voor de 
betreffende infotekst). In deze handleiding bespreken we dus enkel de minder gekende iconen.  
 

Kopiëren-plakken van opgemaakte tekst  
 

Tip: kopieer of plak geen tekst in de editor die afkomstig is van Microsoft Word of andere 
tekstverwerkingen met opmaakopties. Deze teksten bevatten namelijk interne opmaakcodes die in 
conflict kunnen komen met de code van uw website. We raden u aan om deze teksten eerst te 
kopiëren-plakken in een 'plain text' editor zoals Notepad, en ze daarna opnieuw te kopiëren-plakken in 
uw editor. U kunt de tekst eventueel ook plakken met de optie 'paste from Word', om alsnog de opmaak 
ietwat te behouden.  

 

 
Kopieer de tekst van om het even welke bron door enkel de tekst te plakken en alle opmaak te 
verwijderen.  

 
Kopieer de tekst van MS Word, en behoud bepaalde opmaakcodes die de website toelaat en 
aanvaardt.  
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Paragrafen en ondertitels 
 

Opmerking: Druk op de 'Enter'-toets om een nieuwe paragraaf aan te maken, of tegelijk op 'Shift + 
Enter' om naar de volgende regel te gaan. De toegepaste opmaak op een tekst is van toepassing op 
een hele paragraaf.  
De opmaak wordt dus bewaard als u 'Shift + Enter' gebruikt en gaat verloren voor de volgende 
paragraaf als u enkel 'Enter' gebruikt.  

 

 
 
Het ‘Styles’ afrolmenu geeft een lijst met vooraf ingestelde tekstformaten die kunnen toegepast worden op 
tekstblokken en die aangeven waarvoor deze tekstblokken dienen. In de meeste gevallen hebt u keuze 
uit: 
 

● Paragraph: formaat van de body van de tekst. 
● Heading 1 tot 6: opmaak van de titels. 
● Warning Messages: opmaak van de fout- of statusmeldingen. 

 

 
 
De lay-out is gedefinieerd in het 'thema' dat de builder voor uw website heeft ingesteld. Deze lay-out staat 
vast met het oog op de uniformiteit en een professionele opmaak van uw teksten op de hele website. 
Bovendien kunnen de zoekmachines hier de hiërarchie van de content uit afleiden. 
 

Links maken 
 
Om links te maken naar een andere pagina of een bestand, moet u het gewenste tekstdeel selecteren 
(waarin u de link wil leggen) en daarna de gewenste optie kiezen. 

 
Een link creëren 

 
Een link verwijderen 
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Link naar een externe internetpagina van uw site 
 
Klik op het icoontje met de schakel om een link naar een externe internetpagina te maken. 
Er verschijnt vervolgens een venster waarin u de volgende eigenschappen kunt opgeven: 
 
In het tabblad 'Link info':  

● Link Type: kies 'URL'; 
● Protocol: kies 'http' (tenzij u een link naar een ander netwerk wilt maken);  
● Geef de URL van de externe internetpagina in. 

 

 
 
In het tabblad 'Target' kunt u bepalen of de pagina in een nieuw venster (New Window) of in hetzelfde 
venster (Same Window) van de browser van de bezoeker van uw site moet geopend worden.  
 

 
 
Link naar een interne internetpagina van uw site 
 
Met Fast2web D7 kunt u snel en eenvoudig een link naar een pagina of node binnen dezelfde website 
maken. Selecteer hiervoor gewoon de tekst van de link en klik op de knop 'een link maken'. 
Voer de volgende acties in het pop-upvenster uit:  

● onder 'Link Type', selecteer 'internal path';  
● onder 'Link', geef de eerste letters van de titel van de doelpagina in en selecteer uw pagina in de 

automatische suggestielijst.  
 

 
 
Afbeeldingen invoegen 
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Klik op het icoon voor afbeeldingen om een afbeelding in uw tekst in te voegen. 

 
Er verschijnt een venster, waarin u op 'Browse server' moet klikken. 
 

 
 
In het volgende venster hebt u de mogelijkheid om de gewenste afbeelding te selecteren en uw reeds 
gedownloade afbeeldingen te beheren en te structureren. 
Navigeer naar de betreffende map en selecteer de gewenste afbeelding. Deze verschijnt in de tekst op de 
plaats waar uw cursor staat. 
 

 
 
De afbeelding die u in de tekst wilt invoegen, moet uiteraard eerst ge-upload worden naar de server 
waarop uw website staat. Klik hiervoor op 'Upload'. 
 

 
 
U kunt meerdere afbeeldingen tegelijk naar de server uploaden. Selecteer ‘Choose files’ om de gewenste 
afbeelding(en) op de lokale schijf van uw computer te zoeken. Om verschillende afbeeldingen tegelijk te 
importeren, houd de 'ctrl'-toets van uw toetsenbord ingedrukt en selecteer de bestanden door er met uw 
muis op te klikken. Houd er rekening mee dat Fast2web D7 enkel afbeeldingen in het formaat jpg, jpeg, 
gif, png en ico aanvaardt. 
 
Zodra de afbeelding op de server gedownload is, verschijnt de naam van de afbeelding in de lijst met 
afbeeldingen. Dubbelklik erop om de afbeelding te selecteren en in uw content te integreren.   
Indien u eenzelfde afbeelding ook voor een ander content type wilt toepassen, gebruik dan de versie die 
al op de server staat, zonder een andere te importeren.  
 

Tip:  zorg ervoor dat uw afbeelding het juiste formaat heeft (max 8 MB) (‘cropping'), Zo vermijdt u dat 
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het bestand te groot is en niet kan toegevoegd worden. 

 
Om een bestand of map van de server te verwijderen, moet u het gewenste item selecteren en op 'Delete' 
klikken.  
 
Als de afbeelding geselecteerd is, denk er dan aan om het veld 'Alternative Text' in te vullen. Deze tekst 
wordt gebruikt door de zoekmachines om de ingevoegde afbeelding te definiëren en te klasseren in hun 
resultaten. AltText is ook erg belangrijk indien uw website AnySurfer compliant moet zijn. 
 

 
 

 

Aanbevelingen van AnySurfer over afbeeldingen: http://www.anysurfer.be/nl/in-de-
praktijk/checklist/ijkpunt/2-3-1-elke-afbeelding-heeft-een-alt-attribuut 

 
Een link aan de afbeelding toevoegen 
 
Klik op het tabblad 'Link' om een link aan een afbeelding toe te voegen. Voeg de URL van de link toe en 
bepaal of de link in een nieuw venster/zelfde venster moet geopend worden.  
 

 

2.3.5. Auteur en bron van de node 

In het veld 'Author' kunt u de auteur van de node opgeven, en in het veld 'Source' de bron van de content.  
Merk op: als u hier geen informatie ingeeft, worden deze velden niet weergegeven in de openbare 
weergave van de node.  
 

Weergave CMS Weergave front-end 
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2.4. Publicatie 
Ga naar het tabblad 'Publishing options' en vink het vakje 'Published' aan om uw content te publiceren. 
Uw content is dan zichtbaar voor het publiek. De content wordt niet automatisch gepubliceerd.  
 
Vink het vakje 'Sticky at top of lists' aan als u wil dat uw content bovenaan  de lijst gepubliceerd wordt op 
uw site.  

 
 
De optie 'Promoted to front page' is geen  standaard optie.  

2.5. Content wijzigen 

2.5.1. Bestaande content zoeken 

U kunt content opzoeken: 
● Via de Start page – klik op de knop 'Show' van het content type waartoe de gezochte node 

behoort; 
● Via de administratiebalk – klik op 'Content'; 
● Via de front-end – gebruik het actiemenu (zie punt 2.5.3).  

 
Content filteren 
 
Om bepaalde nodes sneller en eenvoudiger terug te vinden in de lange lijst met beschikbare content , 
kunnen redacteurs een of meerdere filters toepassen.  
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Om bepaalde nodes op te zoeken: 
1. Geef de verschillende filters in waaraan de gezochte node moet voldoen. 
2. Klik op 'Filter' om op basis van de ingestelde filters te zoeken. 
3. Klik op 'Reset' om de ingestelde filters te verwijderen. 

 
Als u één of meerdere filters hebt toegevoegd, kunt u de volgende acties uitvoeren:  

1. Voeg een extra filter toe door een element in het afrolmenu te selecteren en op 'Refine' te klikken. 
2. Verwijder de laatst toegevoegde filter door op 'Undo' te klikken. 
3. Verwijder alle filters door op 'Reset' te klikken. 

 

2.5.2. Bewerking 

Klik op 'edit' in de lijst met bestaande nodes om de content ervan te wijzigen.  
U kunt de content ook verwijderen door op 'delete' te klikken. U moet deze verwijdering bevestigen. 

 
 
Bij de bewerking van een node ziet u bijkomende 'tabbladen' met een aantal extra opties voor deze node: 

● View: bekijk deze node in de front-end. 
● Edit: in deze modus kunt u de content bewerken. 
● Revisions: u kunt hier de verschillende opgeslagen versies van de node beheren. 
● Translate: u kunt hier de vertalingen van deze node beheren. 

 

 

2.5.3. Actiemenu's 

U kunt een inhoud ook sneller wijzigen zonder het menu 'Content management'. Het mechanisme dat dit 
toelaat, is gebaseerd op de actiemenu's. Deze menu's kunnen op twee manieren weergegeven worden:  

● Als tabbladen boven de content.  
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● Als een afrolmenu dat voorgesteld wordt met een radartje dat in de rechter bovenhoek van de 
content verschijnt als u de cursor van uw muis op het element plaatst.  

 
De acties die weergegeven worden in het actiemenu, zijn afhankelijk van het content type waarop de 
redacteur op dat ogenblik staat. De meest voorgestelde acties zijn: edit (bewerken), delete (verwijderen) 
en translate (vertalen). Het is de builder die bepaalt welke functies er in de actiemenu's mogelijk zijn voor 
uw websites. 

2.6. Revisies 
Een revisie laat toe een node op te slaan en op een later moment opnieuw te openen. 
Stel u voor dat u een promotieactie voor een bepaalde periode voorziet en dat u na afloop daarvan een 
eerdere versie van een node zonder de promotionele content wil terugzetten. In dat  geval is een revisie 
handig.  

2.6.1. Een revisie maken 

Bij het aanmaken of bewerken van een node kunt u een revisie aanmaken in het tabblad 'Revision 
information'. Selecteer 'Create new revision' om een revisie aan te maken en duidt een tekst aan zodat u 
kunt nagaan op welk punt het opgeslagen werd.  

 
 

2.6.2. Een revisie oproepen 

Ga naar de weergave- of bewerkingspagina van uw node en klik op het tabblad 'Revision' om een vorige 
versie van de node, waarvoor u een revisie hebt gemaakt, op te roepen.  

 
 
Kies in de lijst met revisies de gewenste revisie en klik op 'Revert'.  
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2.7. Vertalingen 
De talen van uw site worden gedefinieerd door de builder. Het is mogelijk dat de in deze handleiding 
vermelde talen niet overeenkomen met de talen op uw site.  
 

Opmerking: Het is belangrijk dat u de vertaalfunctie van Drupal gebruikt en geen aparte node creëert. 
Drupal weet dan dat deze node in verschillende talen bestaat en dus kan uw bezoeker gemakkelijk 
tussen de verschillende taalversies van eenzelfde node switchen.  

2.7.1. Een vertaling voor een node maken 

Bewerk de node waarvan u een vertaling wilt maken en klik op het tabblad 'Translate'. 

 
De tabel geeft een overzicht van de status van de vertalingen. 
 

 
 
U ziet de volgende gegevens:  
 
Status: status van de vertaling.  

● Original: node bron.  
● Complete: vertaald.  
● Untranslated: niet vertaald.  

 
Priority: prioriteit waarmee de vertaling behandeld moet worden (de prioriteit is handig om het vertaalwerk 
onder verschillende redacteurs te verdelen). 

● High: hoge prioriteit. 
● Normal: normale prioriteit.  



 

Fast2webD7_User manual_content manager_NL_1.0.docx 27/32 

● Ignore: geen prioriteit aan de node toekennen.  

2.7.2. Vertalingen beheren 

U kunt de vertalingen van alle nodes op één enkele plaats beheren.  
Ga hiervoor naar het menu 'Configuration' > 'Content authoring' en selecteer 'Translation overview'.  

 
 
Oorspronkelijke contents en vertaalde contents (of niet) worden duidelijk weergegeven en aangeduid met 
speciale icoontjes. 
 

 
 
Legende van de iconen: 

 Origineel 

 
Vertaald 

 Niet vertaald 

De in rood aangeduide iconen geven de 'prioritaire' vertalingen weer.  
 
U kunt rechtstreeks op het icoon klikken om naar de gewenste taalversie van een node te gaan.  

2.8. Aliassen 
Met een 'alias' kunt u de URL van een node vervangen. De alias wordt hoofdzakelijk gebruikt om een URL 
aan te passen en/of leesbaarder te maken. 
 
Normaal wordt de URL automatisch toegekend aan een node. Bij het aanmaken of bewerken van een 
node kunt u via de optie 'URL path settings'een vlotter leesbare URL instellen. .  
 
Het gebruik van aliassen kan handig zijn als de URL bij promotionele acties bv. op een brochure moet 
gedrukt worden. U kunt de URL dus inkorten en gemakkelijker maken voor de lezer.  
 
Let op: de aangeduide link moet relatief zijn, i.e. mag uw domeinnaam niet bevatten.  
Geef bv. enkel het deel in vet in: http://www.mijndomein.be/artikel/mijneersteartikel  
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2.9. Commentaren 
De bezoekers van uw site kunnen een commentaar plaatsen in de nodes waarvoor de optie geactiveerd 
is.  
 
Let op: deze optie is niet standaard geïnstalleerd op de Fast2web D7-websites. Het is de builder die deze 
optie beschikbaar maakt.  

2.9.1. Commentaren activeren 

Bij het aanmaken of bewerken van een node kunt u de commentaren activeren of desactiveren in het 
tabblad 'Comment settings'. Selecteer 'Open' om de commentaren te activeren of 'Closed' om ze te 
deactiveren.  
 

 

2.9.2. Commentaren beheren 

 
De commentaren verschijnen onderaan de content types waarvoor ze geactiveerd werden. Onderaan 
rechts van een commentaar hebt u tools om deze te verwijderen (Delete), of goed te keuren (Approve) en 
openbaar te maken.  
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Opmerking: De commentaren hoeven niet per se eerst goedgekeurd te worden door de redacteur om 
voor het publiek zichtbaar te zijn. Dit is afhankelijk van de manier waarop de builder de site heeft 
geconfigureerd.  
 
Alle commentaren op uw site kunnen op één enkele plaats beheerd worden.  
Ga naar het menu 'Content', beweeg met uw muis over 'comments' en klik op de lijst met commentaren.  
 

 
 
Op de pagina vindt u alle commentaren die u moet bekijken.  
U kunt elk commentaar apart bewerken door op de knop 'Edit' te klikken. 
 
Voor een globale actie: vink de vakjes aan voor de commentaren die u interesseren en kies de te 
ondernemen actie in het afrolmenu boven de tabel. U kunt de geselecteerde commentaren allemaal 
tegelijk verwijderen (Delete) of goedkeuren (Publish). Klik vervolgens op 'Update'.  
 

 

2.10. Referenties 

2.10.1. Definitie 

De referenties zijn content types die in andere content types geïntegreerd kunnen worden.  
Bv. het content type evenement (Event) heeft het content types adres (Address) als referentie. 
 
Maak bij voorkeur eerst de referentie aan en dan pas het content type dat hierop een beroep moet doen.  
 
De volgende content types zijn geschikt voor een referentie:  

● De adressen (Addresses); 
● De bestanden die gedownload kunnen worden (Downloads). 

 

2.10.2. Een referentie aan een content type toevoeg en 

Een aangemaakte referentie kan door een ander content type overgenomen worden, voor zover dat type 
geconfigureerd is om er een beroep op te kunnen doen.  
 
Bewerk de node die een beroep moet doen op de referentie.  
Geef de eerste letters van de titel van uw referentie in het veld 'Address' of 'Download' in.  
Selecteer de gewenste referentie in de lijst.  
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2.11. Formulieren 

2.11.1. Definitie 

De formulieren zijn dynamische elementen waarmee de bezoeker van uw site zijn gegevens en/of een 
boodschap naar de site  kan doorsturen.  
De formulieren (bv. een contactformulier) worden aangemaakt door de builder van de site.  
Als een bezoeker een formulier doorstuurt, wordt de sitebeheerder per e-mail op de hoogte gebracht (dit 
hangt af van de configuratie die de builder heeft doorgevoerd). De doorgestuurde gegevens worden in de 
database opgeslagen. De redacteur kan deze gemakkelijk raadplegen.  
 

 

2.11.2. Gegevens opvragen 

Er bestaan verschillende manieren om de informatie op te vragen: 
● Via het menu voor de redacteurs (content  > webforms) voor alle formulieren; 
● Via het actiemenu (zie punt 2.5.3) voor een specifiek formulier.  

 
Gegevens via het menu voor de redacteurs opvragen 
Klik op content > webforms  voor de lijst van alle formulieren die op uw website staan:  
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U hebt hier verschillende opties: 

● via de titel van het formulier kunt u het formulier op de front-end bekijken;  
● 'Submissions' toont u de lijst van alle ingevulde formulieren; 

 
Klik op 'View' om het de informatie meer in detail te zien. 
Klik op 'Edit' om de informatie te wijzigen.  
Klik op 'Delete' om het de informatie te verwijderen.  

● 'Analysis' toont de statistieken; 
● 'Table' geeft de ontvangen informatie in de vorm van een tabel weer; 
● 'Download' om alle voor een formulier ontvangen informatie te downloaden in .csv (formaat 

leesbaar met een teksteditor - geavanceerde gebruikers) of .xls (Excelformaat).  
We raden u aan om het geselecteerde Excelformaat met 'Tab(\t)' in het afrolmenu te gebruiken.  

 
● 'Edit' laat u toe het formulier te wijzigen. Gebruik deze functie bij voorkeur enkel mits 

ondersteuning van de builder van uw site.  
 
Gegevens via het actiemenu opvragen 
Ga naar de node van het gewenste formulier en klik op het tabblad 'Results' om de gegevens via het 
actiemenu op te vragen.  
We raden u ten stelligste aan om de informatie in de tabbladen 'Edit' en 'Webform' enkel te wijzigen mits 
ondersteuning van uw builder.  

 
Zodra u op 'Results' klikt, krijgt u toegang tot dezelfde opties als via het menu voor de redacteurs , maar 
anders voorgesteld (zie vorig punt). 

 

2.12. RSS 
RSS betekent Really Simple Syndication (een webstandaard om regelmatig updates te publiceren). Met 
RSS kan uw website automatisch wijzigingen aan de content naar andere websites of applicaties (bv. 
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RSS-lezers) doorsturen. Zo kan u de content van uw website efficiënter verspreiden. Zowel inkomende als 
uitgaande RSS feeds zijn mogelijk, i.e. een website kan enerzijds RSS feeds aanmaken op basis van zijn 
eigen content ('inbound') en anderzijds RSS feeds van externe websites lezen en weergeven 
(“outbound”). 
 
Fast2web D7 is compatibel met de inbound en outbound RSS feeds. De builder van uw website 
configureert welke content types een outbound RSS feed zullen voeden, en of de inbound RSS feeds 
gelezen en weergegeven worden. Als redacteur hoeft u in beide gevallen niets te doen. 
 
 
 


