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2. Definities 

Doorheen de handleiding worden een aantal verschillende termen gebruikt. In de onderstaande tabel worden deze 
verduidelijkt. 
 

CMS CMS staat voor Content Management Systeem en is een inhoud 
beheerssysteem. De inhoud van de website is in dit geval niet statisch maar 
kan door de gebruikers zelf beheerd worden zonder tussenkomt van de 
ontwikkelaar. 

eGo Het product eGo is een CMS waarmee websites gecreëerd en beheerd 
kunnen worden. 

Backoffice De backoffice is een aparte, afgeschermde webapplicatie die deel uitmaakt 
van het CMS en waarmee de inhoud van de frontwebsite(s) ingesteld kan 
worden. 

Frontwebsite / website De website die opgebouwd wordt met de inhoud die in de backoffice beheerd 
wordt. 

Gebruikersaccount Via een gebruikersaccount kan een persoon zich aanmelden op de 
backoffice met een gebruikersnaam en wachtwoord. Aan deze account zijn 
persoonlijke identificatiegegevens en beveiligingspermissies gekoppeld. 

Gebruiker Een persoon die aangemeld is met zijn gebruikersaccount in de backoffice 
en voldoende permissies heeft om acties uit te voeren in deze backoffice. 

Permissie De rechten om een bepaalde actie uit te voeren. 

Ontwikkelaars Het technische team dat instaat voor de ontwikkeling van de website. 

Hoveren over een item Met de muis over een item bewegen. 

Module Functionaliteiten worden gegroepeerd in een module, bijvoorbeeld het 
beheer van teksten in de module ‘Teksten’, het beheer van nieuwsberichten 
in de module ‘Nieuws’. 

Item Een item kan slaan op de verschillende types data die aanwezig zijn in het 
systeem, maar dan in de algemene zin. Een item is bijvoorbeeld een tekst, 
een activiteit, een contactpersoon. 

Dashboard Het dashboard is de startpagina van de backoffice voor een aangemelde 
gebruiker. Dit scherm geeft een overzicht van de beschikbare modules voor 
de aangemelde gebruiker. 

Header De hoofding van de backoffice die voorgesteld wordt door een blauwe balk. 

Valideren Het goed- of afkeuren van een nieuw item of de wijzigingen aan een bestaan. 

POI POI is de afkorting van Point of Interest, en stelt een interessepunt op een 
kaart voor (bijvoorbeeld een locatie, een omgeving). 

Vocabulary Een vocabulary is een verzameling van termen, zoals rubrieken, types, 
doelgroepen, … 

  



 

  pagina 9 van 150 

3. Over de handleiding 

Deze handleiding bespreekt het standaard gebruik van de functionaliteiten van de backoffice van eGo. In bepaalde 
websites kunnen sommige instellingen in de backoffice op een andere manier gebruikt worden, hetgeen 
gedefinieerd wordt in de functionele analyse van de website en kan van klant tot klant afhangen, afhankelijk van de 
gemaakte afspraken. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we je graag door naar de webmaster. 
 
Bij de modules is het telkens mogelijk om extra informatie in te stellen zoals gerelateerde informatie, 
contactinformatie, reacties, e.d., maar afhankelijk van de gedefinieerde instellingen van de website wordt bepaald 
of deze informatie getoond wordt. Het is bijgevolg mogelijk dat je meer informatie kan invoeren in de backoffice dan 
dat er getoond wordt op de website. 
 
Deze handleiding bespreekt alle functionaliteiten van het systeem, maar het is mogelijk dat je als gebruiker hier 
slechts een beperkt deel van ziet. Dit hangt af van de geactiveerde functionaliteiten voor jouw project en de 
ingestelde permissies voor je gebruikersaccount. 
 
Deze handleiding is gericht op rechtshandige gebruikers. Wanneer je linkshandig bent en de linker- en rechtermuis 
omgewisseld hebt, vervang ‘linkermuis’ door ‘rechtermuis’. 
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4. Starten met eGo 

 Wat is eGo? 

eGo is een content management systeem waarmee gebruikers de inhoud van hun website online kunnen beheren. 
Via een aparte website kunnen gebruikers elk element van hun website aanpassen, zoals tekstpagina’s, 
nieuwsberichten, de kleuren en afbeeldingen, … Om al deze instellingen te beheren dient de gebruiker voldoende 
rechten hebben. Daarnaast wordt via een validatiesysteem toezicht gehouden op de inhoud die op de website wordt 
gepubliceerd, waarbij bepaalde personen de inhouden moeten goedkeuren vooraleer deze op de website getoond 
wordt. Op deze manier wordt vermeden dat iedereen zomaar wijzigingen aan de website kan doorvoeren. 

 Hoe werkt eGo? 

4.2.1 Indeling header 

 
 
De backoffice bevat bovenaan de header, een blauwe balk bestaande uit volgende elementen: 
 

 eGo-logo: Door te klikken op het logo wordt het dashboard getoond. 

 

 ‘Huis’-icoontje: Door te klikken op dit icoontje wordt het dashboard getoond. 

 

 ‘Gebruiker’-icoontje: Door te klikken op dit icoontje wordt een uitklapmenu getoond met je 

gebruikersnaam en afbeelding en de links ‘Mijn profiel’ (om je profiel te wijzigen) en ‘Afmelden’ (om je af 
te melden van de backoffice). 
 

 Websitekiezer: De naam van de huidige website waarvoor je de inhoud beheert wordt hier getoond. 

Door te klikken op deze naam wordt een uitklappanel geopend waarin alle websites, waartoe je toegang 
hebt, opgesomd worden. Op deze manier kan je de inhoud voor een andere website beheren (zie ook 
Hoe kan ik van website wisselen?). 
 

 Modulekiezer: Via de modulekiezer kan je snel van module wisselen. Door te klikken op ‘Kies een 

module’ wordt een uitklappanel geopend waarin alle modules, waartoe je toegang hebt, opgesomd 
worden (zie ook Hoe kan ik naar een module navigeren?). 

 
Voor elke module is een grote grijze band voorzien onder de hoofding. Hierin wordt de naam van de huidige module 
getoond samen met één of meerdere tabbladen. Via deze tabbladen kunnen de onderdelen van de module 
opgevraagd worden, zoals bijvoorbeeld de rubrieken, de configuratie instellingen, … Deze onderdelen zijn specifiek 
per module.  

 Meerdere websites beheren via eGo 

Via eGo kunnen meerdere websites beheerd worden via hetzelfde systeem. Via de ‘Websites’-module kan ingesteld 
worden welke websites allemaal beschikbaar zijn. 
 
Gebruikers dienen per website toegang te hebben om deze te beheren. Zo is het mogelijk dat bepaalde personen 
enkel de inhoud van Website A mogen aanpassen, anderen deze van Website B en nog anderen de inhoud van 
beide websites. 
 
Items kunnen gedeeld worden over meerdere websites heen. Op deze manier hoeven de gegevens slechts 
eenmaal ingevoerd te worden en worden deze op de gedeelde websites getoond in de overeenkomstige lay-out.  
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4.3.1 Hoe kan ik van website wisselen? 

De naam van de huidige website waarvoor je de inhoud beheert wordt bovenaan in de hoofdbalk getoond. Indien 
je de inhoud voor een andere website wilt beheren, voer de volgende acties uit. 
 

 Klik op de naam van de huidige website bovenaan in de hoofdbalk. 

 Een uitklappanel verschijnt waarin alle websites die beschikbaar zijn voor jou, opgesomd worden. 

 Klik op de websitenaam om het dashboard van de desbetreffende website te openen. 

 Om makkelijker de website te vinden in het uitklappanel – vooral indien je toegang tot een groot aantal 
websites hebt – kan je onmiddellijk de naam van de website ingeven in het zoekveld bovenaan in het 
panel. De namen van de websites die je ingevulde trefwoord bevatten zullen visueel gemarkeerd 
worden. 

 Je kan dit uitklappanel ook openen door de toetsencombinatie <ctrl> + <s>. 
 

 

4.3.2 Hoe kan ik een item delen over meerdere websites? 

Een item kan je tegelijkertijd op meerdere websites publiceren. 
 

 Ga naar het tabblad ‘Publicatiedetails’ op de detailpagina van het item. 

 In dit tabblad wordt een overzicht gegeven van de verschillende websites met de specifieke 
publicatiegegevens. 

 Om het desbetreffende item te delen met de andere website, selecteer het aanvinkvakje voor de naam 
van de website. 
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Opgelet 

Je kan een item enkel delen met de websites waarop je rechten hebt. 
Je kan de beschikbaarheid van het item op de huidige website niet uitzetten; het aanvinkvakje van de huidige 
website blijft steeds geselecteerd. 

 Items publiceren 

Een item dient gepubliceerd te zijn vooraleer het op de website verschijnt. Om de flexibiliteit te verhogen kan bij elk 
item de publicatieperiode ingesteld worden, waardoor het mogelijk is om een item onmiddellijk of op een bepaald 
tijdstip in de toekomst online te plaatsen en ook weer te depubliceren op een vastgelegd moment. 

4.4.1 Hoe kan ik een item publiceren? 

Per website dat het item gedeeld is kunnen de publicatiedata ingesteld worden. Hierbij kan de publicatieperiode 
ingesteld worden waarop bezoekers het item op de frontwebsite kunnen opvragen. 
 

 Ga naar het tabblad ‘Publicatiedetails’ op de detailpagina van het item. 

 Selecteer ‘Ja’ bij ‘Dit item publiceren?’. 

 Vul eventueel een ‘van’ en ‘tot’-datum in waartussen het item gepubliceerd dient te zijn. Wanneer er 
geen ‘van’-datum ingevuld wordt, dan wordt automatisch het huidige tijdstip ingevuld bij het opslaan. Als 
er geen einddatum ingevuld is, dan zal het item altijd gepubliceerd blijven vanaf de begindatum. 

 Na de validatie van het item zullen de wijzigingen doorgevoerd worden op de website. 
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4.4.2 Hoe kan ik een item depubliceren? 

Een gepubliceerd item kan gedepubliceerd worden. In dit geval kunnen de bezoekers het item op de frontwebsite 
niet meer opvragen. 
 

 Ga naar het tabblad ‘Publicatiedetails’ op de detailpagina van het item. 

 Het item kan op twee manieren gedepubliceerd worden: 
o Selecteer ‘Nee’ bij ‘Dit item publiceren?’. 
o Stel een publicatieperiode in waarin het item gepubliceerd is. Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is bij 

‘Dit item publiceren?’ en geen ‘van’-datum ingevuld wordt, dan wordt automatisch het huidige 
tijdstip ingevuld bij het opslaan. 

 Na het valideren van het item zullen de wijzigingen doorgevoerd worden op de website. 
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 Modules 

eGo is opgebouwd uit verschillende modules, functionaliteiten die gegroepeerd worden. 
 
Er zijn 2 types van modules te onderscheiden: 
 

 Inhoudsmodules: Via deze modules kan de inhoud van de website beheerd worden. Een opsomming 

van deze modules wordt getoond op het tabblad ‘Modules’ van het dashboard. 
 

 Beheermodules: Beheermodules zijn geavanceerde modules waarmee de instellingen van de website 

bepaald kunnen worden. Een opsomming van deze modules wordt getoond op het tabblad ‘Beheer’ van 
het dashboard. Deze modules zijn voor de beheerders van de website beschikbaar. 

4.5.1 Hoe kan ik naar een module navigeren? 

Je kan op verschillende manieren naar een andere module navigeren in de backoffice. 
 
Via het dashboard 
 

 Klik in de header op het eGo-logo of ‘huis’-icoontje, waarna het dashboard geopend wordt waarop je een 
overzicht krijgt van alle modules waartoe je toegang hebt.  

 Klik op de modulenaam of het –icoontje om de beheerpagina van de desbetreffende module te openen. 
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Via de modulekiezer 
 

 Klik in de header op ‘Kies een module’ waarna een uitknappanel verschijnt waarin je een overzicht krijgt 
van alle modules waartoe je toegang hebt. 

 Klik op de modulenaam om de beheerpagina van de desbetreffende module te openen. 

 Om makkelijker de module te vinden in het uitklappanel – vooral indien je toegang tot een groot aantal 
modules hebt – kan je de naam van de module ingeven in het zoekveld bovenaan het panel. De 
modulenamen die je ingevulde trefwoord bevatten zullen visueel gemarkeerd worden. 

 Je kan dit uitklappanel ook openen door de toetsencombinatie <ctrl> + <m>. 
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 Aanmelden, afmelden, wachtwoord vergeten, mijn profiel 

Vooraleer je gebruik kan maken van de backoffice, moet je je eerst aan te melden. Hiervoor dien je eerst over een 
gebruikersaccount te beschikken, die de beheerder je zal bezorgen. Neem contact met deze persoon op wanneer 
je deze gegevens nog niet ontvangen hebt. 

4.6.1 Een nieuwe account 

Wanneer de beheerder een account voor jou heeft gecreëerd, dan zal je hiervan een e-mail met de nodige 
informatie ontvangen. In deze mail worden je gebruikersnaam en wachtwoord vermeld, samen met de URL waarop 
je kan inloggen. 
 
Het wachtwoord dat je bij de creatie van een nieuwe account ontvangt is willekeurig gegenereerd. Je kan dit 
wachtwoord steeds wijzigen naar je eigen voorkeur (zie Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?). 

4.6.2 Aanmelden 

Vooraleer je gebruik kan maken van de backoffice, dien je je eerst aan te melden. 
 

 Ga naar de URL van de backoffice zoals je medegedeeld werd in de e-mail of door de beheerder. 

 Het aanmeldformulier wordt getoond waarin je je gebruikersnaam en wachtwoord kan invullen. 

 Klik op ‘Aanmelden’ waarna je gegevens gecontroleerd worden en je aangemeld wordt wanneer deze 
correct zijn. 

 Wanneer deze gegevens correct zijn, dan wordt je doorverwezen naar het dashboard. 
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Gerelateerd 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten 

4.6.3 Ik ben mijn wachtwoord vergeten 

Wanneer je het wachtwoord vergeten bent om je aan te melden op eGo, dan kan je gebruik maken van de 
‘Wachtwoord vergeten’ functionaliteit. Voer de volgende acties uit om een nieuw wachtwoord op te vragen. 
 

 Klik het aanmeldformulier op ‘Wachtwoord vergeten?’ waarna het formulier om het wachtwoord opnieuw 
op te vragen wordt getoond. 

 Vul vervolgens je e-mailadres in en klik op ‘Verzenden’. Vul hierbij het e-mailadres in dat gekoppeld is 
aan je gebruikersaccount op eGo. 

 Je zal een e-mail ontvangen om je wachtwoord te wijzigen. Deze e-mail wordt verzonden naar het 
ingevulde e-mailadres. Controleer je spam wanneer je deze na een tijdje nog niet ontvangen hebt. 

 Klik op de ‘Pas je wachtwoord aan’-link in deze e-mail waarna een formulier geopend wordt om een 
nieuw wachtwoord in te geven. 

 Vul een nieuw wachtwoord in en herhaal dit ter controle. 

 Klik op ‘Wachtwoord wijzigen’ waarna het nieuwe wachtwoord aan je account gekoppeld wordt en je 
hiermee kan inloggen. 

 De aanmeldpagina wordt vervolgens getoond waarbij je met je nieuwe wachtwoord kan inloggen. 
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Je ontvangt de ‘Wachtwoord wijzigen’ e-mail wanneer iemand het e-mailadres van je account heeft ingegeven in 
dit formulier. Het is mogelijk dat je deze e-mail ontvangt zonder dat je zelf de aanvraag hiervoor hebt ingediend. 
Je kan in dit geval deze e-mail negeren, je huidige wachtwoord blijft nog steeds geldig en is dus niet automatisch 
gewijzigd. 

 
Tip 

We raden je steeds aan om een goed wachtwoord te kiezen, dit om de veiligheid te verhogen. Daarom moet een 
wachtwoord uit minstens 6 karakters bestaan en dient het zowel letters als cijfers bevatten. Daarnaast raden we 
je ook aan om ‘speciale’ tekens in je wachtwoord op te nemen (bijvoorbeeld ‘?’, ‘(‘, ‘)’, ‘&’, ‘%’, …), hetgeen niet 
verplicht is. Op deze manier is je wachtwoord veel moeilijker te achterhalen. Vermijd ook voor de hand liggende 
wachtwoorden, zoals je geboortedatum, de namen van je echtgenoot/echtgenote/kinderen, … Via een sterkte-
indicator wordt de sterkte van je wachtwoord aangeduid, gaande van ‘zwak’ tot ‘uitstekend’. 

4.6.4 Hoe kan ik de gegevens van mijn profiel aanpassen? 

Je kan de gegevens van je profiel – zoals je persoonsgegevens en contactinformatie – steeds wijzigen. 
 

 Klik op het ‘Gebruiker’-icoontje in de header. 

 Een uitklappanel verschijnt met je gebruikersnaam en -afbeelding en links. 

 Klik op ‘Mijn profiel’ waarna het formulier om je gebruikersaccountgegevens te wijzigen wordt getoond. 

 Klik op ‘Opslaan’ om de wijzigingen op te slaan. 
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Opgelet 

Het is niet mogelijk om je gebruikersnaam te wijzigen. Indien je een andere gebruikersnaam wenst, neem 
daarvoor contact op met de beheerders van de website. 
 
Het e-mailadres dat je invult wordt gebruikt voor alle meldingen van de backoffice (bijvoorbeeld meldingen in het 
loket, validatiemeldingen, …). Daarnaast wordt dit e-mailadres eveneens gebruikt wanneer je je wachtwoord 
vergeten bent. 

 
Gerelateerd 

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen? 

4.6.5 Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen? 

Wanneer je aangemeld bent, dan kan je je huidige wachtwoord steeds wijzigen. Voer daarvoor de volgende acties 
uit. 
 

 Klik op het ‘Gebruiker’-icoontje in de header. 

 Een uitklappanel verschijnt met je gebruikersnaam en -afbeelding en links. 

 Klik op ‘Mijn profiel’. 

 Klik op ‘Wachtwoord wijzigen’ waarna het formulier om je wachtwoord te wijzigen wordt getoond. 
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 Vul je huidige wachtwoord in. 

 Vul een nieuw wachtwoord in en herhaal dit ter controle. 

 Klik op ‘Opslaan waarna het nieuwe wachtwoord aan je account gekoppeld wordt en je hiermee in het 
vervolg kan inloggen. 

 

 
 

Tip 

We raden je steeds aan om een goed wachtwoord te kiezen, dit om de veiligheid te verhogen. Daarom moet een 
wachtwoord uit minstens 6 karakters bestaan en dient het zowel letters als cijfers bevatten. Daarnaast raden we 
je ook aan om ‘speciale’ tekens in je wachtwoord op te nemen (bijvoorbeeld ‘?’, ‘(‘, ‘)’, ‘&’, ‘%’, …), hetgeen niet 
verplicht is. Op deze manier is je wachtwoord veel moeilijker te achterhalen. Vermijd ook voor de hand liggende 
wachtwoorden, zoals je geboortedatum, de namen van je echtgenoot/echtgenote/kinderen, … Via een sterkte-
indicator wordt de sterkte van je wachtwoord aangeduid, gaande van ‘zwak’ tot ‘uitstekend’. 

 
Gerelateerd 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten 

4.6.6 Hoe kan ik mij afmelden van de backoffice? 

Wanneer je aangemeld bent op de backoffice en wenst af te melden, voer de volgende acties uit. 
 

 Klik op het ‘Gebruiker’-icoontje in de header. 

 Een uitklappanel verschijnt met je gebruikersnaam en -afbeelding en links. 

 Klik op ‘Afmelden’. 

 Je wordt nu afgemeld van eGo en doorverwezen naar de aanmeldpagina. Vanaf dit moment kan je geen 
acties meer uitvoeren in de backoffice totdat je je opnieuw aanmeldt. 
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 Validatieflow 

Items die toegevoegd worden in eGo, worden niet onmiddellijk gepubliceerd op de website, maar maken deel uit 
van een validatieflow. Hierdoor kunnen nieuwe items of wijzigingen aan bestaande eerst gevalideerd worden door 
bepaalde personen vooraleer deze op de website worden doorgevoerd. 
 
De validatieflow bestaat uit volgende stappen: 
 

 
 
Wanneer een nieuw item wordt toegevoegd, dan krijgt deze de status ‘ontwerp’. Wanneer alle gegevens ingevoerd 
zijn kan de gebruiker dit item klaarzetten voor validatie waarbij het item de status ‘klaar voor validatie’ krijgt. De 
personen die verantwoordelijk zijn voor de validatie van de items worden hiervan op de hoogte gebracht en kunnen 
vervolgens het item valideren. Het item krijgt dan de status ‘gevalideerd’. 

4.7.1 Ontwerp 

Een nieuw item dat toegevoegd wordt krijgt steeds de status ‘ontwerp’. Zolang het item deze status heeft, kunnen 
alle velden van het item gewijzigd worden. Alle wijzigingen die opgeslagen worden bij een item met deze status, 
worden nog niet doorgevoerd op de website. Om een item op te slaan, klik op ‘Opslaan als ontwerp’. 
 
Wanneer de gebruiker klaar is met het ingeven of aanpassen van de gegevens van het item, kan hij dit item ‘klaar 
voor validatie’ plaatsen. Om een item klaar te zetten voor validatie, klik op ‘Opslaan en klaar voor validatie’.  
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Als een item reeds gevalideerd was en terug in ontwerp geplaatst is, dan wordt de status ‘ontwerp (update)’ 
getoond, waarbij ‘update’ de gebruiker informeert dat het item reeds gevalideerd is en op de website beschikbaar 
is, afhankelijk van de publicatie-instellingen. 
 
Gebruikers met validatierechten kunnen de ‘klaar voor validatie’ stap overslaan en de wijzigingen onmiddellijk 
opslaan en valideren. 

4.7.2 Klaar voor validatie 

Wanneer een item klaargezet wordt voor validatie, dan krijgen de gebruikers die validatierechten hebben op dit item 
hier een melding van. Deze gebruikers kunnen het item nog aanpassen en vervolgens valideren. Om de wijzigingen 
op te slaan zonder deze al te valideren, klik op ‘Opslaan en klaar voor validatie’ om het item te valideren, klik op 
‘Opslaan en valideren’. 
 
Gebruikers zonder validatierechten kunnen het item in deze status niet meer aanpassen. Indien dit toch nodig is, 
dan het item terug de status ‘ontwerp’ krijgen door te klikken op ‘Terug in ontwerp plaatsen’ of ‘Nieuwe versie 
maken’. Het item heeft dan weer dezelfde eigenschappen als hiervoor besproken.  
 
Als een item reeds gevalideerd was en terug klaargezet voor validatie is, dan wordt de status ‘klaar voor validatie 
(update)’ getoond, waarbij ‘update’ de gebruiker informeert dat het item reeds gevalideerd is en op de website 
beschikbaar is, afhankelijk van de publicatie-instellingen. 
 

 

4.7.3 Gevalideerd 

De gegevens hoe deze ingevoerd zijn bij een item met de status ‘gevalideerd’, worden op de website getoond, als 
de publicatie-instellingen hiervoor ingesteld zijn. Wanneer een item gevalideerd is, dan kunnen hier geen 
wijzigingen meer aan doorgevoerd worden. Het item dient bijgevolg terug de status ‘ontwerp’ te krijgen; dit kan door 
te klikken op ‘Terug in ontwerp plaatsen’ of ‘Nieuwe versie’. De status wordt dan gewijzigd in ‘ontwerp (update)’. 
 
Wanneer een gevalideerd item terug in ontwerp geplaatst is, dan worden alle wijzigingen in de ontwerpversie 
doorgevoerd en niet in de gevalideerde versie; de wijzigingen worden niet onmiddellijk zichtbaar in de website. 
Hiervoor dient het item opnieuw gevalideerd te worden. 
 

 

 Prullenmand 

Wanneer een item in de prullenmand geplaatst wordt, dan is het item nog niet volledig verwijderd uit het systeem. 
In dit geval is het item niet meer gepubliceerd op de website(s) en zal het in andere items ook niet meer beschikbaar 
zijn om bijvoorbeeld in te stellen als gerelateerd item in de backoffice. 

4.8.1 Item uit de prullenmand terugzetten 

Een item dat in de prullenmand zit kan hier terug uit gehaald worden, waarna het opnieuw aangepast kan worden 
om zo op de website te publiceren. 
 

 Klik op de overzichtspagina van de module op de statusfilter ‘prullenmand’. 

 Alle items die in de prullenmand zitten worden getoond. 

 Navigeer met de muis over de rij van het desbetreffende item. 

 Klik op ‘in ontwerp plaatsen’. 
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 Een bevestiging wordt gevraagd. 

 Klik op ‘Ja, terug plaatsen’. 

 Het item krijgt de status ‘ontwerp’ en kan vanaf dan weer bewerkt worden om bijvoorbeeld te publiceren 
op de website. 

 
Gerelateerd 

Standaard overzichtspagina 

4.8.2 Item permanent verwijderen 

Items in de prullenmand kunnen ook permanent verwijderd worden uit het systeem. In dit geval kunnen ze niet 
meer opgevraagd worden. 
 

 Klik op de overzichtspagina van de module op de statusfilter ‘prullenmand’. 

 Alle items die in de prullenmand zitten worden getoond. 

 Navigeer met de muis over de rij van het desbetreffende item. 

 Klik op ‘verwijderen’. 

 Een bevestiging wordt gevraagd. 

 Klik op ‘Ja, permanent verwijderen’. 

 Het item wordt permanent uit het systeem verwijderd en kan niet meer teruggezet worden. 
 

Gerelateerd 

Standaard overzichtspagina 

 Meerdere talen 

Via eGo kunnen websites in meerdere talen opgebouwd worden. Hierbij kan een item in verschillende ondersteunde 
talen vertaald worden, zodat bezoekers van de website de pagina in meerdere talen kunnen opvragen. 
 
Wanneer meerdere talen voorzien zijn, kan per website ingesteld worden welke talen ondersteund worden. 

4.9.1 Een item vertalen 

Wanneer de website meerdere talen ondersteunt, is het mogelijk om een item te vertalen. In dit geval wordt het 
volledige item opnieuw ingegeven – inclusief afbeeldingen, links, … - maar wordt er een link gelegd tussen de 
verschillende vertalingen. Op deze manier worden de vertaalde items aan elkaar gekoppeld, maar kan de inhoud 
volledig vertaald worden. 
 

 Klik op de taalkiezer op de detailpagina van het item, boven rechts, waarna een uitklappanel verschijnt. 

 Wanneer een item nog niet vertaald is, dan wordt hiervoor ‘Maak dit item in het <taal>’ getoond, 
wanneer er wel een vertaling beschikbaar is, dan wordt hier ‘Bekijk dit item in het <taal>’ getoond. 

 Door te klikken op de gewenste taal wordt de detailpagina van het item in de geselecteerde taal 
geopend. 

 Alle velden van het item kunnen nu ingegeven worden. 
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Als een item in een andere taal beschikbaar is, dan verschijnt deze vertaling ook in de overzichtslijst voor de taal. 
Een taalkiezer wordt dan in de filter van de overzichtslijst ogenomen, waarbij tussen de ondersteunde talen van de 
website gekozen kan worden. Enkel de items die vertaald zijn verschijnen dan in deze lijst. 
 

 
 

Opgelet 

Wanneer je de vertaling voor een item wilt toevoegen, doe dit steeds via de taalkiezer op de detailpagina van het 
item zodat de koppeling tussen de talen voorzien wordt. Als je een nieuw item via ‘Toevoegen’ in een andere taal 
toevoegt, dan is er geen koppeling. 

 
Gerelateerd 

Standaard overzichtspagina 

 Versiebeheer 

In eGo wordt in alle inhoudsmodules versiebeheer ondersteund; dit is te herkennen aan het tabblad ‘Versiebeheer’ 
op de detailpagina. Van een item worden dan alle gegevens bijgehouden, zoals de titel, inhoud, koppelingen, e.d. 
(afhankelijk van de desbetreffende module) per versie. Op deze manier is het mogelijk om meerdere versies van 
een item bij te houden, zodat oude versies opnieuw opgevraagd kunnen worden en teruggeplaatst kunnen worden. 

4.10.1 Een nieuwe versie maken 

eGo ondersteunt versies, maar deze worden niet automatisch gecreëerd. Je kan wel steeds versies creëren 
wanneer gewenst. De verschillende acties hangen af van de status. 
 
Ontwerp 
 

 Klik op ‘Opslaan en nieuwe versie maken’. 
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 Een nieuwe versie wordt gecreëerd en geopend. Alle wijzigingen die nu nog doorgevoerd worden, 
worden in deze nieuwe versie opgeslagen. Aangezien de vorige versie nog in ontwerp was, waren deze 
wijzigingen nog niet gevalideerd en bijgevolg niet beschikbaar gesteld op de website. 

 
Klaar voor validatie 
 

 Klik op ‘Nieuwe versie maken’. 

 Een nieuwe versie wordt gecreëerd en geopend. Deze nieuwe versie krijgt de status ‘ontwerp’ terwijl de 
laatste gevalideerde versie nog steeds actief blijft. 

 

 
 
Gevalideerd 
 

 Klik op ‘Nieuwe versie maken’. 

 Een nieuwe versie wordt gecreëerd en geopend. Deze nieuwe versie krijgt de status ‘ontwerp’ terwijl de 
vorige versie nog steeds ‘gevalideerd’ blijft. 

 

 
 

Tip 

Nieuwe versies worden niet automatisch gecreëerd wanneer een item vanuit de status ‘gevalideerd’ terug in 
‘ontwerp’ geplaatst wordt. Wanneer er grote inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd worden aan zulk item, dan 
wordt aangeraden om hier wel een nieuwe versie van te creëren. 

4.10.2 Een oudere versie bekijken 

Wanneer een module versiebeheer ondersteunt, dan wordt op de detailpagina van het item de tabblad 
‘Versiebeheer’ opgenomen. Hierin wordt een overzicht getoond van alle versies die gecreëerd zijn voor dit item, 
met het versienummer en de datum van de laatste wijziging van de desbetreffende versie. 
 
Om de gegevens van een oudere versie te bekijken, voer volgende acties uit: 
 

 Ga naar het tabblad ‘Versiebeheer’ op de detailpagina van het item. 

 Hover met de muis over de rij van de desbetreffende versie. 

 Klik op ‘bekijken’. 

 De detailpagina met de gegevens van de desbetreffende versie wordt geopend. Er kunnen geen 
wijzigingen meer aangebracht worden in deze versie. 
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4.10.3 Een oudere versie terugplaatsen 

Een oude versie kan steeds teruggeplaatst worden. Wanneer dit gedaan wordt, wordt er een nieuwe versie 
gecreëerd waarbij alle gegevens van de geselecteerd versie overgenomen worden, er wordt als het ware dus een 
kopie gemaakt. 
 

 Ga naar het tabblad ‘Versiebeheer’ op de detailpagina van het item. 

 Hover met de muis over de rij van de desbetreffende versie. 

 Klik op ‘terugzetten’. 

 Een nieuwe versie wordt gecreëerd waarbij alle gegevens overgenomen worden. Deze versie heeft de 
status ‘ontwerp’. 
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Het is eveneens mogelijk om een nieuwe versie te starten wanneer een oudere versie geopend is. Klik hiervoor op 
de detailpagina van de oude versie op ‘Nieuwe versie maken’. 
 

 

 Beveiliging 

Via eGo kan de volledige inhoud van de website beheerd worden, een reden waarom beveiliging een belangrijke 
rol speelt. Om toegang te hebben tot de backoffice dient een persoon allereerst over een gebruikersaccount te 
beschikken waarmee hij zich kan aanmelden. Zulke gebruikersaccount wordt gekoppeld aan een gebruikersrol die 
bepaalt welke rechten deze gebruiker heeft. 
 
Per module kan ingesteld worden of gebruikers van de desbetreffende rol toegang hebben tot een module en welke 
acties ze erbij kunnen uitvoeren. Hierbij kunnen we volgende standaardtypes permissies onderscheiden: 
 

 Toevoegen: De gebruiker mag een nieuw item toevoegen. 

 Bewerken: De gebruiker mag een bestaand item bewerken, een nieuwe versie maken, klaarzetten voor 

validatie (niveau instelbaar: eigen, groep, alle). 

 Kopiëren: De gebruiker mag een bestaand item kopiëren (niveau instelbaar: eigen, groep, alle). 

 Verwijderen: De gebruiker mag een bestaand item verwijderen (niveau instelbaar: eigen, groep, alle). 

 Publiceren: De gebruiker mag de publicatie-instellingen van een item aanpassen (niveau instelbaar: 

eigen, groep, alle).  

 Eigenaarsrechten: De gebruiker mag instellen welke gebruiker en beveiligingsgroep de eigenaar van 

het item zijn. 

 Valideren (alles): De gebruiker mag de items valideren (niveau instelbaar: eigen, groep, alle). 

 Valideren (update): De gebruiker mag de items valideren wanneer deze minstens eenmaal gevalideerd 

zijn geweest (niveau instelbaar: eigen, groep, alle). 
 
Bij de permissies kan in de meeste gevallen ook ingesteld worden op welke niveau de gebruiker rechten heeft om 
de actie uit te voeren. Hierbij worden ‘eigen’, ‘groep’ en ‘alle’ onderscheiden. 
 

 Eigen: De gebruiker kan de actie enkel uitvoeren op de items waarbij zijn gebruiker ingesteld is als 

eigenaar van het item. Bij het toevoegen van een nieuw item wordt automatisch de huidige gebruiker als 
eigenaar ingesteld, maar dit kan steeds gewijzigd worden indien de gebruiker de nodige 
eigenaarsrechten heeft. 

 Groep: De gebruiker kan de actie enkel uitvoeren op de items waarbij de beveiligingsgroep ingesteld is 

bij het item en waarbij hij tot deze groep behoort. Bij het toevoegen van een nieuw item wordt 
automatisch een beveiligingsgroep van de huidige gebruiker ingesteld, maar dit kan steeds gewijzigd 
worden indien de gebruiker de nodige eigenaarsrechten heeft. 

 Alle: De gebruiker kan de actie op alle items uitvoeren, ongeacht de eigenaar of beveiligingsgroep. 

 
Wanneer een gebruiker onvoldoende rechten heeft om een actie uit te voeren, dan zal deze functionaliteit niet 
voorzien zijn. 
 

Gerelateerd 

Beveiliging 

 Help 

4.12.1 Mijn item wordt niet getoond op de website 

eGo laat veel flexibiliteit toe om alle gegevens zo instelbaar mogelijk te maken. Dit kan tot gevolg hebben dat een 
item niet op de website getoond wordt omdat het item bijvoorbeeld niet gepubliceerd of gevalideerd is. Verschijnt 
het item niet op de website, controleer de volgende instellingen: 
 

 Is het item gedeeld op de website? 
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 Is het item gepubliceerd? Zoja, is de publicatieperiode op dit moment geldig? 

 Is er beveiliging ingesteld en voldoet de gebruiker aan de voorwaarden indien zo ja? 

 Is het item gevalideerd? 
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5. Algemene functionaliteiten 

 Velden 

In dit deel worden een aantal uitgebreide velden besproken die in de formulieren van de backoffice gebruikt worden. 

5.1.1 Editor 

Via het ‘editor’-veld kan je tekst opmaken met lay-out elementen, afbeeldingen, links, video’s, … In deze editor 
wordt per website de opmaak van de website overgenomen, zodat je onmiddellijk een beeld krijgt van hoe de tekst 
uiteindelijk getoond zal worden. Wanneer een item gedeeld wordt over meerdere websites, dan kan de tekst anders 
uitzien naargelang de website die geselecteerd is in de backoffice. 
 
Er wordt zo veel mogelijk aangeraden slechts beperkte opmaak toe te passen en gebruik te maken van de voor 
gedefinieerde opmaakprofielen; dit zorgt ervoor dat de inhoud zooptimaal mogelijk in de website / verschillende 
websites met verschillende lay-out getoond wordt. Wanneer je zelf specifieke kleuren toekent aan een woord of 
titel, dan wordt dit bijvoorbeeld niet automatisch opgevangen in andere gedeelde websites of na een update van 
de lay-out. 
 
Bovenaan in de editor worden 3 tabbladen voorzien met iconen. 
 
Start 
 

 Als platte tekst plakken: Wanneer dit icoontje actief is (hiervoor wordt een melding getoond), wordt de 

tekst die gekopieerd is zonder opmaak toegevoegd in de editor. 
 

 Plakken: De tekst die gekopieerd is, wordt toegevoegd in de editor. Deze actie kan eveneens via <ctrl> 

+ <v> uitgevoerd worden. 
 

 Vanuit Word plakken: Een popup wordt geopend waarin je de tekst kan plakken die uit Microsoft Word 

is gekopieerd. Klik vervolgens op ‘Invoegen’ om de tekst toe te voegen aan de editor. Via deze plakoptie 
wordt de opmaak van Word zo veel mogelijk behouden. 
 

 Knippen: De geselecteerde tekst in de editor wordt gekopieerd en verwijderd. Deze actie kan eveneens 

via <ctrl> + <x> uitgevoerd worden. 
 

 Kopiëren: De geselecteerde tekst in de editor wordt gekopieerd. Deze actie kan eveneens via <ctrl> + 

<c> uitgevoerd worden. 
 

 Opmaak verwijderen: De opmaak van de geselecteerde tekst in de editor wordt verwijderd, waarna de 

standaard opmaak toegepast wordt. Dit is een aangeraden actie om overbodige lettertypes, groottes, … 
te verwijderen en ervoor te zorgen dat de standaard opmaak van de websites toegepast wordt. 
 

 Opmaak: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, krijgt het geselecteerde 

opmaakprofiel. Via deze opmaakprofielen kan de opmaak voor alinea’s, titels, e.d. ingesteld worden. De 
titels hebben als opmaak ‘Kop <nummer>’, waarbij het nummer het niveau van de titel aanduidt. ‘Kop 1’ 
wordt het beste vermeden, aangezien deze reeds voorzien wordt in de website voor de titel van de 
pagina en slechts eenmaal per pagina mag voorkomen. 
 

 Vet: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, wordt vet. Deze actie kan eveneens 

via <ctrl> + <b> uitgevoerd worden. 
 

 Cursief: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, wordt cursief. Deze actie kan 

eveneens via <ctrl> + <i> uitgevoerd worden. 
 

 Onderstrepen: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, wordt onderstreept. Deze 

actie kan eveneens via <ctrl> + <u> uitgevoerd worden. 
 

 Doorhalen: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, wordt doorgehaald. 
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 Subscript: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, wordt in subscript geplaatst, 

waardoor de tekst onderaan op de regel in het klein getoond wordt. 
 

 Superscript: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, wordt in superscript 

geplaatst, waardoor de tekst bovenaan op de regel in het klein getoond wordt. 
 

 Opsomming: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, wordt in een 

opsommingslijst weergegeven. Door op het pijltje naast het icoontje te klikken, worden de vier opties 
getoond van het opsommingsteken: ‘Standaard’, ‘Cirkel’, ‘Schijf’ en ‘Vierkant’ (afhankelijk van de lay-out, 
kunnen deze in de website anders worden weergegeven, bijvoorbeeld door afbeeldingen, pijltjes, …). 
Door op <enter> te drukken wordt een nieuw item aan de lijst toegevoegd. Via ‘Inspringing vergroten’ 
kan het item een niveau dieper in de lijst geplaatst worden, waardoor automatisch een ander type 
opsommingsteken toegepast wordt. 
 

 Nummering: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna ingevoerd wordt, wordt in een genummerde 

opsommingslijst weergegeven. Door op het pijltje naast het icoontje te klikken, worden de vier opties 
getoond van het opsommingsteken: ‘Standaard’, ‘Alfa (klein)’ (a, b, c, …), ‘Griekse letters (klein)’ (α, β, γ, 
…), ‘Romeinse letters (klein)’ (i, ii, iii, …), ‘Alfa (groot)’ (A, B, C, …) en ‘Romeinse letters (groot)’ (I, II, III, 
…). Door op <enter> te drukken wordt een nieuw item aan de lijst toegevoegd. Via ‘Inspringing 
vergroten’ kan het item een niveau lager in de lijst geplaatst worden, waardoor automatisch een ander 
type nummering toegepast wordt. 
 

 Inspringing verkleinen: De inspringing van de geselecteerde tekst of de tekst die hierna toegevoegd 

wordt, wordt verkleind. Voor een item in een opsommingslijst zorgt dit ervoor dat het item een niveau 
hoger geplaatst wordt. Deze actie kan eveneens via <shift> + <tab> uitgevoerd worden. 
 

 Inspringing vergroten: De inspringing van de geselecteerde tekst of de tekst die hierna toegevoegd 

wordt, wordt vergroot. Voor een item in een opsommingslijst zorgt dit ervoor dat het item een niveau 
lager geplaatst wordt. Deze actie kan eveneens via <tab> uitgevoerd worden. 
 

 Links uitlijnen: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna toegevoegd wordt, wordt links uitgelijnd. 

 

 Centreren: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna toegevoegd wordt, wordt gecentreerd. Het 

gebruik hiervan wordt afgeraden omdat dit de lay-out kan breken. 
 

 Rechts uitlijnen: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna toegevoegd wordt, wordt rechts 

uitgelijnd. Het gebruik hiervan wordt afgeraden omdat dit de lay-out kan breken. 
 

 Uitvullen: De geselecteerde tekst of de tekst die hierna toegevoegd wordt, wordt uitgevuld. Het gebruik 

hiervan wordt afgeraden omdat dit de lay-out kan breken. 
 

 Zoeken: Een popup wordt geopend om te zoeken naar een trefwoord in de editor. Bij ‘Richting’ kan je 

selecteren of er ‘Omhoog’ of ‘Omlaag’ gezocht moet worden t.o.v. de cursor die in de editor staat. Ook 
kan hierbij aangeduid worden of de ‘Identieke hoofdletters/kleine letters’ gecontroleerd moeten worden, 
waarbij het ingegeven trefwoord exact moet voorkomen in de editor. Door op ‘Zoeken’ te klikken, worden 
de resultaten getoond. 
 

 Zoeken/vervangen: Een popup wordt geopend om te zoeken naar een trefwoord in de editor en dit te 

vervangen door een ander ingegeven trefwoord. Bij ‘Richting’ kan je selecteren of er ‘Omhoog’ of 
‘Omlaag’ gezocht moet worden t.o.v. de cursor die in de editor staat. Ook kan hierbij aangeduid worden 
of de ‘Identieke hoofdletters/kleine letters’ gecontroleerd moeten worden, waarbij het ingegeven 
trefwoord exact moet voorkomen in de editor. Door op ‘Zoeken’ te klikken, worden de resultaten 
getoond. Als je op ‘Vervangen’ klikt, dan wordt de eerstkomende overeenkomst van het gezochte 
trefwoord vervangen. Door op ‘Alles verv.’ te klikken, worden alle overeenkomsten die gevonden worden 
vervangen. 
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Invoegen 
 

 Afbeeldingen invoegen/bewerken: Een popup wordt geopend om een afbeelding toe te voegen waarin 

je o.a. volgende instellingen kan ingeven. Wanneer een afbeelding geselecteerd is, dan worden de 
instellingen van de afbeelding reeds ingeladen om te bewerken. 

o Bestand/URL: Door te klikken op het icoontje achter het veld wordt de afbeeldingverkenner 

getoond. Zoek de gewenste afbeelding of voeg een nieuwe toe (zie de ‘Afbeeldingen’-module) 
en selecteer de afbeelding door erop te dubbelklikken, waarna de afbeeldingverkenner gesloten 
wordt. 

o Afbeeldingformaat: Het formaat van de afbeelding, waarbij gekozen kan worden uit een 

specifieke lijst voor de website, die afgestemd is op de lay-out. Een voorbeeld wordt hierbij 
getoond met de afbeelding het geselecteerde formaat. 

o Beschrijving: De beschrijving van de afbeelding, die aangeraden is voor mensen met een 

visuele handicap. 
o Titel: De titel van de afbeelding die getoond wordt in een tooltip als de bezoeker met de muis 

over de afbeelding hovert. 
o Uitlijning: De positie van de afbeelding in de tekst. Aan de rechterkant wordt de positie t.o.v. 

tekst gevisualiseerd. 
o Afmetingen: De afmetingen van de afbeelding. Wanneer ‘Verhouding bewaren’ aangeduid is, 

dan wordt de breedte automatisch aangepast als de hoogte aangepast wordt, en omgekeerd. 
Er wordt aangeraden om de afmetingen niet specifiek in te geven, maar via ‘Afbeeldingformaat’ 
in te stellen. Wanneer er eventuele lay-outwijzigingen doorgevoerd worden, dan kunnen de 
formaten van alle afbeeldingen automatisch gewijzigd worden indien dit nodig is. 

o Verticale ruimte: De ruimte boven en onder de afbeelding. Deze ruimte kan ingesteld worden 

wanneer de afbeelding in de tekst geplaatst wordt. 
o Horizontale ruimte: De ruimte links en rechts van de afbeelding. Deze ruimte kan ingesteld 

worden wanneer de afbeelding in de tekst geplaatst wordt. 
 

 Media invoegen/bewerken: Een popup wordt geopend om een mediaobject toe te voegen waarin je 

o.a. volgende instellingen kan ingeven. Wanneer een mediaobject geselecteerd is, dan worden de 
instellingen van het mediaobject reeds ingeladen om te bewerken. 

o Type: Het type van de media. Om een YouTube-filmpje toe te voegen, selecteer ‘flash’. 
o Bestand/URL: De URL van het mediabestand. Om een YouTube-filmpje toe te voegen, vul de 

URL van het YouTube-filmpje in de vorm in ‘www.youtube.com/v/<ID>’, waarbij <ID> de waarde 
is die normaal in ‘www.youtube.com/watch?v=<ID>’ vermeld is. 

o Afmetingen: De afmetingen van hoe het mediaobject getoond wordt op de website. Wanneer 

‘Verhouding bewaren’ aangeduid is, dan wordt de breedte automatisch aangepast als de 
hoogte aangepast wordt, en omgekeerd. 

 

 Link invoegen/bewerken: Wanneer tekst geselecteerd is, kan je een link invoegen of een huidige 

bewerken. Een popup wordt geopend waarin je o.a. volgende instellingen kan ingeven. 
o URL: De link van de pagina. Door op het icoontje achter het veld te klikken wordt het link-veld 

getoond, waarbij je naar een interne pagina kan linken. Het is aangeraden om een link naar een 
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interne pagina via deze selectie te doen en niet rechtstreeks de url in te vullen. Op deze manier 
wordt het webadres van de link automatisch aangepast bij updates. 

o Ankers: Wanneer een anker in de editor ingevoegd is, dan kan hiernaar verwezen worden. 
o Doel: Wanneer ‘In nieuw venster openen (_blank)’ geselecteerd is, dan wordt de link in een 

nieuwe tabblad/venster geopend op de website. Het is aangeraden om ‘In dit venster / frame 
openen’ te selecteren. 

o Titel: De titel van de link die getoond wordt in een tooltip als de bezoeker met de muis over de 

link hovert. 
 

 Link verwijderen: Wanneer de cursor op een link staat, dan kan je deze link verwijderen door op het 

icoontje te klikken. 
 

 Anker invoegen/bewerken: Een popup wordt geopend waarin je de naam van het anker kan ingeven. 

Door een link toe te voegen op dezelfde pagina, kan je verwijzen naar dit anker (je kan hier uit de lijst 
van ankers op de pagina kiezen) en op deze manier linken naar een deel op de pagina. 
 

 Tabel invoegen/bewerken: Een popup wordt geopend om een tabel toe te voegen waarin je o.a. 

volgende instellingen kan ingeven. Wanneer een tabel geselecteerd is, dan worden de instellingen van 
de tabel reeds ingeladen om te bewerken. 

o Kolommen: Het aantal kolommen van de tabel. 
o Rijen: Het aantal rijen van de tabel. 
o Ruimte in cel: De ruimte die voorzien wordt in de cel. 
o Ruimte om cel: De ruimte die voorzien wordt om de cellen. 
o Uitlijnen: De positie van de tabel. 
o Rand: De randdikte van de volledige tabel. 
o Breedte: De vaste breedte van de tabel. 
o Hoogte: De vaste hoogte van de tabel. 

 

 Rij-eigenschappen: Wanneer de cursor in een tabel staat, wordt een popup geopend waarin de 

eigenschappen van de geselecteerde rij ingesteld kunnen worden. 
 

 Cel-eigenschappen: Wanneer de cursor in een tabel staat, wordt een popup geopend waarin de 

eigenschappen van de geselecteerde cel ingesteld kunnen worden. 
 

 Rij boven invoegen: Wanneer de cursor in een tabel staat, dan wordt een rij toegevoegd boven de rij 

waarin de cursor staat. 
 

 Rij onder invoegen: Wanneer de cursor in een tabel staat, dan wordt een rij toegevoegd onder de rij 

waarin de cursor staat. 
 

 Rij verwijderen: Wanneer de cursor in een tabel staat, dan wordt de rij verwijderd waarin de cursor 

staat of welke geselecteerd zijn. 
 

 Kolom links invoegen: Wanneer de cursor in een tabel staat, dan wordt een kolom toegevoegd links 

van de kolom waarin de cursor staat. 
 

 Kolom rechts invoegen: Wanneer de cursor in een tabel staat, dan wordt een kolom toegevoegd rechts 

van de kolom waarin de cursor staat. 
 

 Kolom verwijderen: Wanneer de cursor in een tabel staat, dan wordt de kolom verwijderd waarin de 

cursor staat of welke geselecteerd zijn. 
 

 Cellen splitsen: Wanneer de cursor in een tabel staat, dan kunnen cellen die samengevoegd zijn 

opnieuw gesplitst worden zoals voordien. 
 

 Cellen samenvoegen: Wanneer de cursor in een tabel staat, dan kunnen de geselecteerde cellen die 

horizontaal en/of verticaal langs mekaar liggen samengevoegd worden. De scheiding tussen deze cellen 
wordt dan verwijderd. 
 

 Symbool invoegen: Een popup wordt geopend waarin alle symbolen opgesomd worden die 

toegevoegd kunnen worden. Door een symbool aan te klikken wordt de popup gesloten en wordt het 
symbool toegevoegd in de editor. 
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 Citaat: Voor de geselecteerde tekst kan een citaat ingesteld wordt. Een popup wordt geopend waarin 

geavanceerde opties ingesteld kunnen worden. Een citaat kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een 
citaat van een andere persoon te plaatsen. 
 

 Afkorting: Voor de geselecteerde tekst kan je een verduidelijking van de afkorting instellen. Wanneer de 

bezoeker op de website met de muis over de afkorting hovert, dan wordt de titel getoond in een tooltip 
zoals ingesteld in de popup. Verder kunnen hier geavanceerde opties ingesteld worden. 
 

 Synoniem: Voor de geselecteerde tekst kan je een synoniem instellen. Wanneer de bezoeker op de 

website met de muis over de term hovert, dan wordt de titel getoond in een tooltip zoals ingesteld in de 
popup. Verder kunnen hier geavanceerde opties ingesteld worden. 
 

 Verwijderd: De geselecteerde tekst kan als verwijderd gemarkeerd worden, waarbij in een popup de 

datum en tijd en een uitleg ingevuld kan worden. Verder kunnen hier geavanceerde opties ingesteld 
worden. 
 

 Scheidingslijn invoegen: Een horizontale lijn wordt toegevoegd. 

 

 Harde spatie invoegen: Een spatie die getoond wordt op de website (van gewone spaties wordt slechts 

1 getoond in de website). 
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Beeld 
 

 Volledig scherm: De editor zal het volledige scherm van de browser innemen, waarbij de iconen van de 

3 aparte tabbladen onmiddellijk on mekaar getoond worden. Door opnieuw op het icoontje te klikken, 
wordt de editor weer verkleind tot de normale grootte. 
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 HTML bron bewerken: Een popup wordt geopend waarin de inhoud van de editor in HTML-code wordt 

weergegeven. Deze kan hierin manueel bijgewerkt worden. Door te klikken op ‘Bijwerken’ wordt de 
wijzigingen doorgevoerd in de editor en wordt de popup afgesloten. 
 

 Hulplijnen weergeven: Hulplijnen bij tabellen worden getoond wanneer dit icoontje actief is. Deze 

visualisatie is enkel ter hulp in de editor en wordt niet getoond op de website. 
 

 Blokken tonen: Alle blokken (titels, alinea’s, lijsten, …) worden getoond, gevisualiseerd door een kader 

met stippellijn, wanneer dit icoontje actief is. Deze visualisatie is enkel ter hulp in de editor en wordt niet 
getoond op de website. 
 

 Zichtbare symbolen: Paragraafsymbolen en andere opmaaksymbolen worden getoond wanneer dit 

icoontje actief is. Deze visualisatie is enkel ter hulp in de editor en wordt niet getoond op de website. 
 

 
 

Opgelet 

Via de editor wordt er veel flexibiliteit toegelaten. Door het niet correct gebruikt hiervan, het manueel aanpassen 
van de HTML-code is het mogelijk dat je pagina niet meer aan de AnySurfer-voorwaarden voldoet. 

5.1.2 Keuzelijst 

Via het ‘Keuzelijst’-veld kan je de gewenste optie uit een lijst selecteren. Door te klikken op het pijltje aan de 
rechterkant, wordt een uitklappanel getoond met de opties waaruit je kan kiezen. 
 
Wanneer de lijst van opties uit een beperkte, vastgelegde lijst bestaat, dan worden alle items onmiddellijk getoond. 
In het andere geval worden deze geleidelijk aan verder ingeladen, terwijl je in de lijst scrolt. 
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Om het zoeken te vergemakkelijken bevat het uitklappanel bovenaan een zoekveld, waarin je onmiddellijk kan 
beginnen te typen. Als je typt, dan worden de opties hierop gefilterd, zodat je eenvoudig en snel de keuze kan 
maken. Het geselecteerde item wordt door middel van een blauwe achtergrond gemarkeerd in de lijst. Door dit item 
met de muis aan te klikken of door op <enter> te drukken kan je het item selecteren, waarna het uitklappanel 
verborgen wordt. 
 

 

5.1.3 Meervoudige selectie 

Via het ‘Meervoudige selectie’-veld kan je meerdere items selecteren. Het veld bestaat uit twee lijsten met aan de 
linkerkant de geselecteerde items en aan de rechterkant de items waaruit gekozen kan worden. 
 
Door te dubbelklikken op een item aan de rechterkant, selecteer je het desbetreffende item en wordt het van de 
rechter naar de linker lijst verplaatst. Het is eveneens mogelijk om het item te selecteren (wanneer je <ctrl> inhoudt 
kan je meerdere items tegelijkertijd selecteren) en vervolgens op het ‘<’-icoontje te klikken. Via de link ‘alles 
toevoegen’ kan je via één klik alle items selecteren. 
 

 
 
Om de items te deselecteren, kan je op de gewenste items in de linker lijst dubbelklikken of deze eerst selecteren 
en vervolgens op het ‘>’-icoontje klikken. Via de link ‘alles verwijderen’ kan je via één klik alle items deselecteren. 
Bij het deselecteren worden de items van de linker naar de rechter lijst verplaatst. 
 
Bovenaan beide lijsten zijn zoekvelden voorzien. Als je hierin typt, dan worden de opties hierop gefilterd in de 
bijbehorende lijst. 
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Verder heb je de mogelijkheid om de geselecteerde items te sorteren. Door op de ‘AZ’-knop te klikken, worden alle 
geselecteerde items alfabetische gesorteerd. Via de omhoog en omlaag pijltjes kan je geselecteerde items in de 
linker lijst ook naar boven of onder verplaatsen. 
 
Wanneer de items uit een hiërarchische structuur bestaat, dan worden de items in de rechter lijst in deze 
hiërarchische lijst weergegeven. Geselecteerde items uit deze hiërarchie worden in de linker lijst zonder hiërarchie 
getoond. 
 

 

5.1.4 Meervoudige rijen 

Via het ‘Meervoudige rijen’-veld kan je een veld of een combinatie van velden meerdere keren toevoegen. Dit veld 
is herkenbaar door de ‘+’ en ‘-’-knopjes die achteraan elke rij geplaatst zijn. 
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Een nieuwe rij kan toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken. Hierna wordt een nieuwe rij met velden 
toegevoegd onmiddellijk na de rij waarbij je op het knopje had geklikt. Wanneer er meerdere rijen toegevoegd zijn, 
dan kan je door op het ‘-’-knopje te klikken de desbetreffende rij verwijderen.  
 

 

5.1.5 Link 

Via het ‘Link’-veld kan je links leggen naar interne pagina’s, externe websites en e-mailadressen. Om een link in te 
stellen, selecteer eerst het type link, waarna de verdere opties getoond worden. 
 

 Interne pagina: Vooraleer je een link kan selecteren, die je eerst het type module te selecteren bij 

‘Enkel zoeken in’. Na deze selectie zullen alle items van het geselecteerde type getoond worden. Hierbij 
wordt naast de naam van het item eveneens de alias getoond. Er kan hierbij gelinkt worden naar alle 
items die beschikbaar zijn op de huidige website, onafhankelijk op het item gepubliceerd is of niet. In de 
website zelf wordt gecontroleerd of de andere pagina gepubliceerd is en zal de link pas tonen indien dit 
het geval is. Wanneer een item gedeeld is, dan dient de interne pagina waarnaar gelinkt wordt eveneens 
gedeeld te zijn. 

 

 Externe website: Via dit type kan je ofwel naar een item uit de ‘Externe websites’-module verwijzen 

ofwel een specifiek webadres invullen. Wanneer ‘Externe website selecteren’ geselecteerd is, dan kan je 
de externe website selecteren (het voordeel van deze methode is dat de externe websites centraal 
beheerd worden en slechts op één plaats gewijzigd moeten worden wanneer het webadres wijzigt). 
Indien ‘Specifiek webadres’ geselecteerd is, kan je de URL van de website invullen. 

 

 E-mailadres: Het e-mailadres waarnaar gelinkt moet worden. 
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In bepaalde gevallen zijn niet alle types beschikbaar, bijvoorbeeld wanneer enkel naar een interne pagina gelinkt 
kan worden. 

5.1.6 Datum 

Via het ‘Datum’-veld kan je enerzijds manuele selecties van datums instellen en anderzijds frequenties instellen 
waaraan uitzonderingen toegevoegd kunnen worden. Via deze uitzonderingen is het mogelijk om specifieke 
uitzonderingsdagen of periodes in te geven. 
 
Het veld bevat de volgende functionaliteiten: 
 

 Datum selectie: Het type van de datum, waarbij er keuze is tussen ‘Manuele selectie’ en ‘Frequentie’. 

 

 Manuele selectie: Wanneer ‘Manuele selectie’ geselecteerd is bij ‘Datum selectie’, kan je een 

opsomming van datums invullen. Naast de datum kan je een van en tot tijdstip invullen. Meerdere 
datums en tijdstippen kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje 
kunnen de datums verwijderd worden. 

 

 Frequentie: Wanneer ‘Frequentie’ geselecteerd is bij ‘Datum selectie’, kan je een specifieke frequentie 

instellen die dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks geldt. 
 

o Periode: De periode waarvoor de frequentie geldig is. 
 Begin: De begindatum van de periode. 
 Zelfde als begindatum: Wanneer deze optie geselecteerd is, wordt automatisch de 

frequentie ‘Dagelijks’ (elke dag) geselecteerd. 
 Eindigt nooit: De periode eindigt nooit. 
 Eindigt na X keren: Nadat de ingestelde frequentie zich het opgegeven aantal keren 

heeft voorgedaan zal deze niet meer uitgevoerd worden. 
 Eindigt op: De einddatum van de periode. 

 
o Dagelijks: De frequentie doet zich dagelijks of om het opgegeven aantal dagen voor. 

 Elke X dag(en): De frequentie doet zich om de X-aantal dagen voor. 
 Tijdstippen: Eén of meerdere tijdstippen. Meerdere tijdstippen kunnen toegevoegd 

worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de tijdstippen 
verwijderd worden. 

 
o Wekelijks: De frequentie doet zich wekelijks of om het opgegeven aantal weken voor op de 

ingestelde weekdagen. 
 Keert elke X week/weken terug: De frequentie doet zich om het X-aantal weken met 

de opgegeven actieve weekdagen en tijdstippen voor. 
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 Weekdagen: Een opsomming van de weekdagen waarbij per weekdag aangeduid kan 

worden of de weekdag van toepassing is. Per weekdag kunnen één of meerdere 
tijdstippen ingesteld worden. Meerdere tijdstippen kunnen toegevoegd worden door op 
het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de tijdstippen verwijderd worden. 

 
o Maandelijks: De frequentie doet zich maandelijks of om het opgegeven aantal maanden op 

een bepaalde dag of weekdag voor. 
 Dag X van elke Y maand(en): De frequentie doet zich de Xde dag van de maand om 

de Y-aantal maanden voor. 
 De X Y van elke Z maand(en): De frequentie doet zich de Xde (keuze uit ‘eerste’, 

‘tweede’, ‘derde’, ‘vierde’ en ‘vijfde’) weekdag Y (keuze uit de weekdagen) van de 
maand om de Z-aantal maanden voor. 

 Tijdstippen: Eén of meerdere tijdstippen. Meerdere tijdstippen kunnen toegevoegd 

worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de tijdstippen 
verwijderd worden. 

 
o Jaarlijks: De frequentie doet zich jaarlijks op een bepaalde dag of weekdag van een maand 

voor. 
 De Xe Y: De frequentie doet zich de Xde dag van de maand Y (keuze uit de maanden) 

voor. 
 De X Y van Z: De frequentie doet zich de Xde (keuze uit ‘eerste’, ‘tweede’, ‘derde’, 

‘vierde’ en ‘vijfde’) weekdag Y (keuze uit de weekdagen) van de maand Z (keuze uit 
de maanden) voor. 

 Tijdstippen: Eén of meerdere tijdstippen. Meerdere tijdstippen kunnen toegevoegd 

worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de tijdstippen 
verwijderd worden. 

 

 Uitzonderingen: De lijst van uitzonderingen, waarvan de naam vermeld wordt. Om een nieuwe 

uitzondering te koppelen aan de frequentie, klik op ‘Uitzonderingsdag/-periode toevoegen’. Bestaande 
uitzonderingen kunnen bewerkt worden (hover hiervoor met de muis over de naam en klik op 
‘bewerken’) of verwijderd (hover hiervoor met de muis over de naam en klik op ‘verwijderen’). Bij een 
uitzondering kan de naam ingegeven worden (bijvoorbeeld de reden van de uitzondering zoals de naam 
van een feestdag) en de datum of frequentie. Hierbij zijn dezelfde opties als hiervoor beschikbaar, 
uitgebreid met de optie om de openingsuren ook als gesloten te markeren. 
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Afhankelijk van de situatie wordt het volledige veld of slechts bepaalde delen ervan getoond. Zo kan je 
bijvoorbeeld op bepaalde plaatsen geen openingsuren invullen omdat deze niet relevant zijn, of is enkel de 
wekelijkse frequentie beschikbaar. 

5.1.7 Afbeeldingselectie 

Via het ‘Afbeeldingselectie’-veld kan je uit de afbeeldingenverkenner een bestaande afbeelding selecteren. Op 
deze manier kunnen afbeeldingen op meerdere plaatsen hergebruikt worden. 
 

 Klik op ‘Selecteer’. 

 De afbeeldingenverkenner wordt geopend in een popup. 
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 Zoek de gewenste afbeelding of voeg een nieuwe toe (zie de ‘Afbeeldingen’-module). 

 Selecteer de afbeelding door erop te dubbelklikken. 

 De popup wordt afgesloten waarna een kleine versie van de afbeelding getoond wordt. 

 Om een andere afbeelding te selecteren, klik opnieuw op ‘Selecteer’ en voer bovenstaande stappen 
opnieuw uit. 

 Om de afbeelding te verwijderen, klik op ‘Verwijderen’. De selectie van de afbeelding aan het item wordt 
in dit geval verwijderd. Dde afbeelding is dan nog steeds beschikbaar in de afbeeldingenverkenner.  

 

 
 

 

5.1.8 Upload 

Via het ‘Upload’-veld kan je documenten, afbeeldingen, … (afhankelijk van de ondersteunde types) selecteren van 
je computer en uploaden naar de website. Dit bestand wordt enkel op deze plaats gebruikt. 
 

 Klik op ‘Selecteer’. 

 Een popup wordt getoond waarin je een bestand kan selecteren op je eigen computer. 

 Dubbelklik op het bestand of selecteer het bestand en klik op ‘Open’. 

 Wanneer het bestand een afbeelding is wordt een kleine afbeelding hiervan gegenereerd en getoond. 

 Om een ander bestand te selecteren, klik opnieuw op ‘Selecteer’ en voer bovenstaande stappen 
opnieuw uit. 

 Om het bestand te verwijderen, klik op ‘Verwijderen’. 
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5.1.9 Geolocatie 

Via het ‘Geolocatie’-veld kan je een locatie op een kaart (Google Maps) toevoegen en bewerken. 
 
De kaart wordt standaard gecentreerd op een ingevoerde positie voor het project, bijvoorbeeld een gemeente/stad 
of provincie. Via de zoekfunctie kan je de kaart centreren en laten inzoomen op het door jou ingegeven adres of 
locatie. 
 
Aan deze kaart kunnen één of meerdere locaties toegevoegd worden. Er zijn verschillende type locaties, waarvoor 
telkens een knop voorzien is boven de kaart. Als de knop actief is, kan je op de kaart klikken waarna de posities 
ingesteld worden. Zolang deze knop actief blijft, worden klikacties op de kaart opgevangen. 
 

 Plaats: Een specifieke locatie wordt toegevoegd door te klikken op de kaart. Door op de toegevoegde 

locatie te klikken, de linkermuis ingedrukt te houden en te verplaatsen, kan je de positie van de locatie 
wijzigen. 
 

 Lijn: Een lijn wordt toegevoegd waarbij elk lijnstuk afgesloten wordt door een volgende klik op de kaart. 

Om de lijn te beëindigen, klik op de knop ‘Lijn beëindigen’. Na het beëindigen worden bolletjes op de 
verschillende punten getoond. Door op deze bolletjes te klikken, de linkermuis ingedrukt te houden en te 
verplaatsen, worden de lijnstukken verplaatst en wordt de lijn gewijzigd. 
 

 Wegen: Een lijn wordt toegevoegd waarbij elk lijnstuk afgesloten wordt door een volgende klik op de 

kaart. Om de lijn te beëindigen, klik op de knop ‘Lijn beëindigen’. In tegenstelling tot het type ‘Lijn’, volgt 
de lijn hierbij de vorm van de weg, afhankelijk van het type weg. 

o Auto: Wegen die toegankelijk zijn voor auto’s. 
o Fietsen: Wegen die toegankelijk zijn voor fietsers. 
o Wandelen: Wegen die toegankelijk zijn voor voetgangers. 
o Openbaar vervoer: Wegen langs het openbaar vervoer netwerk, indien ondersteund in de 

desbetreffende regio. 
 

 Vorm: Een lijn wordt toegevoegd waarbij elk lijnstuk afgesloten wordt door een volgende klik op de 

kaart. Door op de knop ‘Lijn beëindigen’ wordt het laatste punt verbonden met het eerste punt waardoor 
de vorm gesloten wordt. Na het beëindigen worden bolletjes op de verschillende punten getoond. Door 
op deze bolletjes te klikken, de linkermuis ingedrukt te houden en te verplaatsen, worden lijnstukken 
verplaatst en wordt de vorm gewijzigd. 

 
Wanneer de optie ‘Verplaatsen’ actief is, is het mogelijk om de getoonde positie van de kaart te wijzigen als de 
toegevoegde locaties te verplaatsen.  
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In het geval er nieuwe of gewijzigde straten zijn, dan kan het soms enige tijd duren vooraleer deze op de kaart 
opgenomen zijn. Deze straten worden door Google Maps beheerd en eGo heeft hierop geen invloed. 

5.1.10 Boomstructuur 

Via het ‘Boomstructuur’-veld kan je de items in een hiërarchische structuur indelen. Deze worden door middel van 
een boomstructuur weergegeven en kunnen verplaatst worden binnen de structuur, zowel van positie als van 
bovenliggende structuur. 
 
Wanneer een item in de structuur onderliggende items heeft, dan wordt dit aangeduid door een wit pijltje dat naar 
rechts wijst. Door op dit pijltje te klikken, worden de onderliggende items zichtbaar en verandert het pijltje in een 
zwarte variant. Door hier opnieuw op te klikken worden de onderliggende items weer verborgen. 
 
Standaard worden alle items ingeklapt getoond, zodat enkel deze van het bovenliggende niveau zichtbaar zijn. 
Wanneer een item bewerkt wordt, dan zal het pad wel standaard opengeklapt zijn om zo de huidige positie van het 
item te kunnen bekijken. 
 
Het huidige item wordt steeds in het vet weergegeven. Wanneer een nieuw item toegevoegd wordt, dan staat hier 
steeds de tekst ‘Nieuw item’, na het opslaan wordt de titel van het item getoond. Enkel het huidige item kan je 
verplaatsen. 
 
Het item kan verplaatst worden door het met de linkermuis aan te klikken en dit zo ingedrukt te houden. Verplaats 
het item vervolgens naar de gewenste positie in de structuur en laat de linkermuis dan los. Door middel van een 
lijn wordt de nieuwe positie gevisualiseerd. Om het item onder een ander item te hangen, blijf met de muis over de 
naam van het desbetreffende item en laat vervolgens los, waarna het eronder gekoppeld zal worden. Via een groen 
vinkje of een rood kruisje bij de cursor wordt aangeduid of je het item kan verplaatsen naar de gewenste positie. 
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 Formulierenbouwer 

Via de formulierenbouwer kan je webformulieren opbouwen waarin je via een klik- en sleepomgeving verschillende 
types van velden kan toevoegen en beheren. 

5.2.1 Indeling en werking 

De formulierenbouwer is opgedeeld in twee delen: aan de rechterkant wordt het formulier zelf getoond, terwijl aan 
de linkerkant de verschillende type velden opgesomd worden om toe te voegen en de opties van toegevoegde 
velden bewerkt kunnen worden. 
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De formulierenbouwer wordt in een popup getoond en wordt opgeroepen via de ‘Maak formulier’ / ‘Bewerk 
formulier’-knoppen. Om de popup te sluiten, klik op ‘Ok’, waarbij de wijzigingen onthouden worden maar pas 
opgeslagen worden wanneer het hoofditem opgeslagen wordt (het item van waaruit de formulierenbouwer 
aangeroepen werd). Wanneer op ‘Annuleren’ wordt geklikt, dan wordt de popup afgesloten en worden de 
wijzigingen ongedaan gemaakt. 
 
Door het tabblad ‘Toevoegen’ te selecteren aan de linkerkant wordt een opsomming gegeven van alle velden die 
toegevoegd kunnen worden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen standaardvelden, 
samengestelde velden, onderzoeksvelden en formulieropmaak. Door te klikken op één van deze types worden de 
velden hiervan getoond. Om een veld toe te voegen, klik op het type veld wat wat vervolgens onderaan het formulier 
wordt toegevoegd terwijl aan de linkerkant de eigenschappen ervan getoond worden. 
 
Door met de muis te hoveren over een veld in het formulier zullen ‘bewerken’ en ‘verwijderen’ links getoond worden. 
Wanneer op ‘bewerken’ geklikt wordt, dan worden de eigenschappen van het veld aan de linkerkant getoond. 
Wanneer op ‘Opslaan’ geklikt wordt, worden de eigenschappen van het veld doorgevoerd; deze worden eveneens 
gevisualiseerd in het formulier zelf. Indien je op ‘verwijderen’ klikt, wordt aan de linkerkant een bevestiging getoond. 
Door op ‘Verwijderen’ te klikken wordt het veld en zijn inhoud (bijvoorbeeld bij pagina’s en secties) verwijderd. 
 
Het is mogelijk om de velden te verplaatsen en deze aan pagina’s of secties toe te voegen. Klik daarvoor met de 
linkermuis op de witte achtergrond van het veld en versleep het veld naar de gewenste positie, terwijl je de 
linkermuis ingedrukt houdt. 
 

 

5.2.2 Condities 

Bij de verschillende velden is het mogelijk om condities in te stellen. Hierdoor kan je velden tonen of verbergen op 
basis van de ingevoerde waarde in één of meerdere andere velden. 
 
Bij elke veld kunnen deze condities ingesteld worden. Hierbij dien je aan te duiden of het item getoond of verborgen 
dient te worden wanneer alle of één van de ingestelde regels gelden. 
 
Voor deze regel kan een standaardveld geselecteerd worden, samen met het type vergelijking en de waarde. 
Wanneer het veld een tekstregel, tekstruimte of datum en tijd is, kan de vergelijking geselecteerd worden (‘is gelijk 
aan’, ‘is niet gelijk aan’, ‘is groter dan’, ‘is groter dan of gelijk aan’, ‘is kleiner dan’ of ‘is kleiner dan of gelijk aan’), 
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gevolgd door de waarde die vrij ingevoerd kan worden. Wanneer het veld van het type keuzerondjes, aanvinkvakjes 
of selectielijst is, dan kan de vergelijking geselecteerd worden (‘is gelijk aan’, ‘is niet gelijk aan’), gevolgd door de 
selectie van een mogelijk antwoord. 
 
Meerdere regels kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de regels 
verwijderd worden. 
 

 
 

 

5.2.3 Algemeen opties 

De algemene eigenschappen van het formulier kunnen aangepast worden door onderaan het formulier op 
‘bewerken’ te klikken 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 

 

 Tussentitel: De tekst van de titel. 

 

 Label knop “verzend”: De tekst van de ‘Verzend”-knop om het formulier in te dienen. Deze is 

standaard op ‘Verzend’ ingesteld. 
 

 Weergave voortgang: Wanneer het formulier uit meerdere pagina’s bestaat kan je instellen op welke 

manier de voortgang getoond moet worden aan de inzender van het formulier.  
o Stappen: De verschillende pagina’s worden opgesomd waarbij de huidige aangeduid wordt. 
o Voortgangsbalk: Via een balk wordt gevisualiseerd hoeveel procent de gebruiker reeds heeft 

ingevuld, waarbij de paginanaam getoond wordt. 
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o Verbergen: Er wordt geen voortgang getoond. 

5.2.4 Standaardvelden 

5.2.4.1 Tekstveld 

Met het ‘Tekstveld’ kan de inzender een korte tekst invoeren in het formulier. Via controles kan ingesteld worden 
welke waarden ondersteund worden, zodat bijvoorbeeld enkel cijfers en/of letters of bepaalde formaten 
(ondernemings- en rijksregisternummer)s toegestaan worden. Door het veld automatisch te laten invullen, wordt de 
informatie van een ingelogde gebruiker onmiddellijk ingevuld zodat deze het formulier sneller kan invullen. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 

 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Positie van het label: Keuze uit ‘boven’ (het label wordt bovenaan getoond met het veld eronder), ‘links’ 

(het label wordt links getoond met het veld rechts ervan) of ‘verborgen’ (het label wordt niet getoond). 
 

 Grootte van het tekstveld: De breedte van het tekstveld met keuze uit ‘kleinste’, ‘kleiner’, ‘klein’, 

‘gemiddeld’ en ‘standaard’. 
 

 Meerdere antwoorden mogelijk: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan wordt het veld in een ‘Meervoudige 

rijen’-veld getoond, zodat de inzender meerdere antwoorden kan invullen. 
 

 Standaardwaarde: De waarde die standaard ingevuld wordt in het tekstveld. 

 

 Automatisch invullen: Wanneer de inzender ingelogd is, wordt het veld automatisch ingevuld met de 

geselecteerde optie. De inzender kan bij het invullen van het formulier kiezen of hij het formulier in eigen 
naam invult of in naam van een organisatie (op basis van de gekoppelde relaties). Afhankelijk van deze 
selectie wordt de overeenkomstige waarde ingevuld, een waarde die de inzender nog steeds kan 
wijzigen. 

o Contactpersoon - Naam: De naam van de ingelogde contactpersoon. 
o Contactpersoon - Voornaam: De voornaam van de ingelogde contactpersoon. 
o Contactpersoon - Geboortedatum: De geboortedatum van de ingelogde contactpersoon. 
o Contactpersoon – E-mail: Het e-mailadres van de ingelogde contactpersoon. 
o Contactpersoon - Webadres: Het webadres van de ingelogde contactpersoon. 
o Contactpersoon - Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de ingelogde contactpersoon. 
o Contactpersoon - Fax: Het faxnummer van de ingelogde contactpersoon. 
o Contactpersoon – Gsm-nummer: Het gsm-nummer van de ingelogde contactpersoon. 
o Contactpersoon - Rijksregisternummer: Het rijksregisternummer van de ingelogde 

contactpersoon. 
o In relatie tot organisatie - Functie: De functie van de relatie van de contactpersoon tot de 

geselecteerde organisatie. 
o In relatie tot organisatie – E-mail: Het e-mailadres van de relatie van de contactpersoon tot de 

geselecteerde organisatie. 
o In relatie tot organisatie - Adres: Het adres van de relatie van de contactpersoon tot de 

geselecteerde organisatie. 
o In relatie tot organisatie - Webadres: Het webadres van de relatie van de contactpersoon tot de 

geselecteerde organisatie. 
o In relatie tot organisatie - Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de relatie van de 

contactpersoon tot de geselecteerde organisatie. 
o In relatie tot organisatie - Fax: Het faxnummer van de relatie van de contactpersoon tot de 

geselecteerde organisatie. 
o In relatie tot organisatie – Gsm-nummer: Het gsm-nummer van de relatie van de 

contactpersoon tot de geselecteerde organisatie. 
o Organisatie – Naam: De naam van de geselecteerde organisatie. 
o Organisatie – Ondernemingsnummer: Het ondernemingsnummer van de geselecteerde 

organisatie. 
o Organisatie – E-mail: Het e-mailadres van de geselecteerde organisatie. 
o Organisatie – Webadres: Het webadres van de geselecteerde organisatie. 
o Organisatie – Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de geselecteerde organisatie. 
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o Organisatie – Fax: Het faxnummer van de geselecteerde organisatie. 
o Organisatie – Gsm-nummer: Het gsm-nummer van de geselecteerde organisatie. 

 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Limiet op invoer: Het maximum aantal karakters dat ingegeven kan worden in het veld. 

 

 Controle: De validatie die op de waarde uitgevoerd wordt. Er is hierbij keuze uit volgende opties. 
o Alfabetisch: Enkel letters zijn toegelaten. 
o Alfanumeriek: Enkel cijfers en letters zijn toegelaten. 
o E-mail: De waarde dient een geldig e-mailadres te zijn. 
o Numeriek: Enkel cijfers zijn toegelaten. 
o Ondernemingsnummer: De waarde dient een geldig ondernemingsnummer te zijn. 
o Rijksregisternummer: De waarde dient een geldig rijksregisternummer te zijn. 

  
Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.4.2 Tekstruimte 

De ‘Tekstruimte’ is een veld in het formulier waarin meerdere regels tekst ingevoerd kunnen worden. Dit type veld 
is geschikt indien de inzender een uitgebreidere omschrijving dient in te voeren in het formulier. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 

 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Positie van het label: Keuze uit ‘boven’ (het label wordt bovenaan getoond met het veld eronder), ‘links’ 

(het label wordt links getoond met het veld rechts ervan) of ‘verborgen’ (het label wordt niet getoond). 
 

 Aantal karakters per regel: De breedte van de tekstruimte, uitgedrukt in aantal karakters. 

 

 Aantal regels: De hoogte van de tekstruimte, uitgedrukt in aantal tekstregels. 

 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Limiet op invoer: Het maximum aantal karakters dat ingegeven kan worden in het veld. 

 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 
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5.2.4.3 Keuzerondjes 

Met de ‘Keuzerondjes’ kan je meerdere keuzeopties opgeven waaruit de inzender er maximum één kan aanduiden. 
Wanneer je veel keuzeopties hebt, is het aangeraden het ‘Selectielijst’-veld te gebruiken. 
 
De volgende opties zijn hierbij mogelijk. 

 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Aantal kolommen: Het aantal kolommen waarin de antwoorden getoond worden. Keuze uit 1, 2, of 3 

kolommen. 
 

 Mogelijke antwoorden: De lijst van antwoorden. Meerdere antwoorden kunnen toegevoegd worden 

door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de antwoorden verwijderd worden. Door met 
de linkermuisklik op het ‘verplaats’-icoontje te klikken en vervolgens naar boven of onder te verslepen 
(terwijl de linkermuis nog steeds ingedrukt is), kan het antwoord verplaatst worden. Een eventuele 
standaardselectie van een antwoord kan aangeduid worden door het keuzerondje voor het 
desbetreffende antwoord aan te duiden. 
 

 Sta andere antwoorden toe: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt de optie ‘Andere’ automatisch 

toegevoegd aan de antwoorden in het formulier. Als de inzender deze optie selecteert verschijnt een 
tekstveld waarin een eigen optie ingevuld kan worden. 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de gebruiker het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.4.4 Aanvinkvakjes 

Met de ‘Aanvinkvakjes’ kan je meerdere keuzeopties opgeven waaruit de inzender er één of meerdere kan 
aanduiden. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 

 

 Label: De tekst van het label. 
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 Aantal kolommen: Het aantal kolommen waarin de antwoorden getoond worden. Keuze uit 1, 2, of 3 

kolommen. 
 

 Mogelijke antwoorden: De lijst van antwoorden. Meerdere antwoorden kunnen toegevoegd worden 

door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de antwoorden verwijderd worden. Door met 
de linkermuisklik op het ‘verplaats’-icoontje te klikken en vervolgens naar boven of onder te verslepen 
(terwijl de linkermuis nog steeds ingedrukt is), kan het antwoord verplaatst worden. Een eventuele 
standaardselectie van één of meerdere antwoorden kan aangeduid worden door de aanvinkvakjes voor 
de desbetreffende antwoorden aan te duiden. 
 

 Sta andere antwoorden toe: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt de optie ‘Andere’ automatisch 

toegevoegd aan de antwoorden in het formulier. Als de inzender deze optie selecteert verschijnt een 
tekstveld waarin een eigen optie ingevuld kan worden. 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de zender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.4.5 Selectielijst 

De ‘Selectielijst’ is een veld waarbij meerdere keuzeopties ingesteld kunnen worden en waaruit de inzender er 
maximum 1 kan selecteren. Wanneer je slechts enkele keuzeopties hebt, is het aangeraden het ‘Keuzerondjes’-
veld te gebruiken. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Positie van het label: Keuze uit ‘boven’ (het label wordt bovenaan getoond met het veld eronder), ‘links’ 

(het label wordt links getoond met het veld rechts ervan) of ‘verborgen’ (het label wordt niet getoond). 
 

 Mogelijke antwoorden: De lijst van antwoorden. Meerdere antwoorden kunnen toegevoegd worden 

door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de antwoorden verwijderd worden. Door met 
de linkermuisklik op het ‘verplaats’-icoontje te klikken en vervolgens naar boven of onder te verslepen 
(terwijl de linkermuis nog steeds ingedrukt is), kan het antwoord verplaatst worden. Een eventuele 
standaardselectie van een antwoord kan aangeduid worden door het keuzerondje voor het 
desbetreffende antwoord aan te duiden. 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 
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5.2.4.6 Bestandsupload 

Via het ‘Bestandsupload’-veld kan de inzender één of meerdere bestanden aan de inzending van het formulier 
toevoegen. Je kan hierbij instellen welke maximale bestandsgrootte en welke bestandstypes toegelaten zijn. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 

 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Positie van het label: Keuze uit ‘boven’ (het label wordt bovenaan getoond met het veld eronder), ‘links’ 

(het label wordt links getoond met het veld rechts ervan) of ‘verborgen’ (het label wordt niet getoond). 
 

 Meerdere antwoorden mogelijk: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan wordt het veld in een ‘Meervoudige 

rijen’-veld getoond, zodat de inzender meerdere bestanden kan uploaden. 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Toegelaten bestandsgrootte: De maximale toegelaten bestandsgrootte, uitgedrukt in megabyte (MB). 

 

 Toegelaten bestandstypes: De toegelaten bestandstypes waarvan de extensies opgesomd worden en 

waarbij meerdere types door een komma gescheiden worden. Bijvoorbeeld ‘doc’ en ‘docx’ voor Microsoft 
Word documenten, ‘jpg’, ‘gif’ en ‘png’ voor afbeeldingen. Enkel bestanden die hieraan voldoen kunnen 
door de inzender geüpload worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.4.7 Datum en tijd 

Via het ‘Datum en tijd’-veld kan je de gebruiker een datum en/of tijd (eventueel in periode) laten invullen. De 
inzender kan via een datepicker (door te klikken in het datumveld wordt in een popup een kalender getoond) de 
gewenste datum selecteren. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Type datumveld: Keuze uit ‘datum’ (enkel een datum), ‘tijd’ (enkel de tijd) en ‘datum en tijd’ (zowel een 

datum- als een tijdveld). 
 

 Periode: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is worden de velden in een ‘van’ en ‘tot’ combinatie getoond 

waardoor de inzender op de website een periode kan invullen. 
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 Meerdere antwoorden mogelijk: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan wordt het veld in een ‘Meervoudige 

rijen’-veld getoond, zodat de inzender meerdere datums en/of tijden kan invullen. 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.5 Samengestelde velden 

5.2.5.1 Voornaam en naam 

In het ‘Voornaam en naam’-veld worden twee tekstvelden voorzien, één veld voor de voornaam en één veld voor 
de achternaam. Deze velden kunnen automatisch ingevuld worden met de gegevens van de ingelogde persoon. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Automatisch invullen: Wanneer de inzender ingelogd is, wordt het veld automatisch ingevuld met de 

geselecteerde optie. De inzender kan bij het invullen van het formulier kiezen of hij het formulier in eigen 
naam invult of in naam van een organisatie (op basis van de gekoppelde relaties). Afhankelijk van deze 
selectie wordt de overeenkomstige waarde ingevuld, een waarde die de inzender nog steeds kan 
wijzigen. 

o Contactpersoon - Voornaam en naam: De voornaam en naam van de ingelogde 
contactpersoon. 

 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.5.2 Adres 

Het ‘Adres’-veld bestaat uit velden voor straat, huisnummer, bus, postcode, stad/gemeente en land. Deze velden 
kunnen automatisch ingevuld worden met de gegevens van de ingelogde persoon of deze van de organisatie 
waarvoor het formulier ingevuld wordt. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 
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 Automatisch invullen: Wanneer de inzender ingelogd is, wordt het veld automatisch ingevuld met de 

geselecteerde optie. De inzender kan bij het invullen van het formulier kiezen of hij het formulier in eigen 
naam invult of in naam van een organisatie (op basis van de gekoppelde relaties). Afhankelijk van deze 
selectie wordt de overeenkomstige waarde ingevuld, een waarde die de inzender nog steeds kan 
wijzigen. 

o Contactpersoon - Adres: Het adres van de ingelogde contactpersoon. 
o In relatie tot organisatie - Adres: Het adres van de relatie van de contactpersoon tot de 

geselecteerde organisatie. 
o Organisatie – Adres: Het adres van de geselecteerde organisatie. 

 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.5.3 Geboortedatum 

Het ‘Geboortedatum’-veld bestaat uit 3 keuzelijsten: dag (opties van 1 t.e.m. 31), maand (namen van de maanden) 
en jaar (voor gedefinieerde jaartallen). Deze velden kunnen automatisch ingevuld worden met de gegevens van de 
ingelogde persoon. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Automatisch invullen: Wanneer de inzender ingelogd is, wordt het veld automatisch ingevuld met de 

geselecteerde optie. De inzender kan bij het invullen van het formulier kiezen of hij het formulier in eigen 
naam invult of in naam van een organisatie (op basis van de gekoppelde relaties). Afhankelijk van deze 
selectie wordt de overeenkomstige waarde ingevuld, een waarde die de inzender nog steeds kan 
wijzigen. 

o Contactpersoon - Geboortedatum: De geboortedatum van de ingelogde contactpersoon. 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 
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5.2.5.4 E-mailcontrole 

Het ‘E-mailcontrole’-veld bestaat uit 2 tekstvelden waarin het e-mailadres ingevuld dient te worden door de 
gebruiken. In het tweede veld dient de gebruiker het e-mailadres te herhalen, ter controle. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Positie van het label: Keuze uit ‘boven’ (het label wordt bovenaan getoond met het veld eronder), ‘links’ 

(het label wordt links getoond met het veld rechts ervan) of ‘verborgen’ (het label wordt niet getoond). 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.6 Onderzoeksvelden 

5.2.6.1 Beoordelingsschaal 

In het ‘Beoordelingsschaal’-veld kan de inzender een beoordeling geven tussen 2 en 10, afhankelijk van de 
instellingen. Hierbij kunnen de labels voor de laagste en de hoogste waarde ingegeven worden om de schaal te 
verduidelijken aan de inzender. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 

 

 ‘laagste waarde’-label: De tekst van het label van de laagste waarde. Deze is standaard op ‘Niet 

tevreden’ ingesteld. 
 

 ‘hoogste waarde’-label: De tekst van het label van de hoogste waarde. Deze is standaard op ‘Helemaal 

tevreden’ ingesteld. 
 

 Aantal waardes: De grootte van de beoordelingsschaal, met een keuze tussen 2 en 10. 
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 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.6.2 Matrix 

Het ‘Matrix’-veld toont een tabel waarin aan de linkerkant stellingen getoond worden en bovenaan een 
beoordelingsschaal (bijvoorbeeld met graden van akkoord, niet akkoord). Per stelling kan de inzender de 
beoordeling aanduiden. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 

 

 Rijen: De lijst van rijen. Meerdere stellingen kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te 

klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de stellingen verwijderd worden. Door met de linkermuisklik op het 
verplaatsicoontje te klikken en vervolgens naar boven of onder te verslepen (terwijl de linkermuis nog 
steeds ingedrukt is), kan de stelling verplaatst worden. 
 

 Kolommen: De lijst van kolommen. Meerdere kolommen kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-

knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de kolommen verwijderd worden. Door met de linkermuisklik 
op het verplaatsicoontje te klikken en vervolgens naar boven of onder te verslepen (terwijl de linkermuis 
nog steeds ingedrukt is), kan de kolom verplaatst worden. Standaard zijn de volgende kolommen 
voorzien: ‘Helemaal niet akkoord’, ‘Niet akkoord’, ‘Neutraal’, ‘Akkoord’, en ‘Helemaal akkoord’. 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 
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5.2.6.3 Indelding 

Het ‘Indeling’-veld werkt als een soort van opsomming waarbij per optie een waarde ingevuld kan worden door de 
inzender. Onderaan het veld wordt het totaal van de ingevulde waardes getoond. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Label: De tekst van het label. 

 

 ‘totaal’-label: De tekst van het ‘totaal’-label. 

 

 Mogelijke antwoorden: De lijst van antwoorden. Meerdere antwoorden kunnen toegevoegd worden 

door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de antwoorden verwijderd worden. Door met 
de linkermuisklik op het ‘verplaats’-icoontje te klikken en vervolgens naar boven of onder te verslepen 
(terwijl de linkermuis nog steeds ingedrukt is), kan het antwoord verplaatst worden. 
 

 Antwoord verplicht: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is dient de inzender het veld in te vullen op de website 

vooraleer het formulier vervolledigd kan worden. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 
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5.2.7 Formulieropmaak 

5.2.7.1 Sectie 

Via het ‘Sectie’-veld kun je eenvoudig velden groeperen. Op deze manier kan een sectie bijvoorbeeld verborgen of 
getoond worden op basis van ingestelde condities, zonder dat deze condities op alle velden specifiek ingesteld 
dienen te worden. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Naam: De naam van de sectie. 

 

 Meerdere antwoorden mogelijk: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan wordt de sectie in een 

‘Meervoudige rijen’-veld getoond, zodat de inzender alle velden van de sectie meerdere keren kan 
invullen. 
 

 Aantal kolommen: Het aantal kolommen van de sectie. Keuze uit 1, 2, 3 of 4 kolommen. 

 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.7.2 Pagina 

Een formulier kan in verschillende pagina’s opgesplitst worden, waarnaar de inzender via ‘volgende’- en ‘vorige’-
knoppen kan navigeren. Door condities in te stellen kan bepaald worden welke pagina’s getoond worden op basis 
van de reeds ingevoerde gegevens van de inzender. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Naam: De naam van de pagina. 

 

 Label weergeven: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is wordt de naam getoond. 

 

 ‘Volgende’-label: De tekst van de ‘Volgende’-knop om naar de volgende pagina te navigeren. Deze is 

standaard op ‘Volgende’ ingesteld. 
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 ‘Vorige’-label: De tekst van de ‘Vorige’-knop om naar de vorige pagina te navigeren. Deze is standaard 

op ‘Vorige’ ingesteld. 
 

 Instructies: De uitleg bij het veld. 

 

 Condities: De condities die bepalen welke de volgende pagina is. Hierbij kan je instellen naar welke 

pagina wordt genavigeerd als de inzender op de ‘Volgende’-knop klikt op basis van de ingegeven regels. 
Je kan selecteren of geen, alle of één van de ingestelde regels geldig dienen te zijn. Bij deze regels kan 
verder ingevoerd worden waaraan de waarde van de velden in het formulier voldaan dient te zijn. 

5.2.7.3 Tussentitel 

Via het ‘Tussentitel’-veld kan je titels toevoegen tussen verschillende elementen. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Tussentitel: De tekst van de titel. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

5.2.7.4 Tekst 

Via het ‘Tekst’-veld kan je teksten toevoegen tussen verschillende elementen. Deze tekst kan je via de editor 
opmaken. 
 
De volgende opties zijn hierbij instelbaar: 
 

 Tekst: Tekstveld waarin vrije tekst ingevoerd kan worden, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Condities: De condities waaraan voldaan moet zijn vooraleer het veld getoond wordt. 

 

 

 Standaard overzichtspagina 

Een overzicht van de toegevoegde items in een module wordt steeds via een standaard overzichtspagina getoond.  
 
Deze lijst bevat de volgende kolommen: 
 

 ID: De unieke identificatie van het item. Mochten er zich problemen voordoen met een item, dan kan je 

dit nummer altijd doorgeven aan de helpdesk van eGo. 
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 Titel: De titel/naam van het item. Indien er een wijziging aan de titel/naam doorgevoerd is in een ontwerp 

en het item reeds gevalideerd was, dan worden zowel de nieuwe als de oude titel getoond. Bij het 
hoveren met de muis over de rij worden de volgende links getoond: 

o Bewerken: Toont de detailpagina van het item. Door te klikken op de titel van het item wordt 
eveneens naar deze detailpagina genavigeerd. 

o Kopiëren: Creëert een nieuw item waarbij alle gegevens van het desbetreffende overgenomen 

worden. 
o Voorbeeld: Een nieuw venster wordt geopend waarin een voorbeeld van het item in de website 

zelf getoond wordt. 
o Naar prullenmand: Een bevestiging wordt getoond om het item naar de prullenmand te 

verwijderen. Klik op ‘Ja, naar prullenmand’ om het item naar de prullenmand te verplaatsen. 
Wanneer er meerdere talen beschikbaar zijn, dan kan je op ‘Ja, taal naar prullenmand’ klikken 
om enkel de desbetreffende taal in de prullenmand te verplaatsen, terwijl de overige talen 
behouden blijven. 

 

 Eigenaar: De gebruiker en de beveiligingsgroep (vermeld tussen haakjes) die de eigenaarsrechten op 

het item hebben. 
 

 Status: De huidige status van het item. 

 

 Laatste update: De datum van de laatste aanpassing van het item. 

 

 Publicatieopties: Door middel van een kleur wordt de gevalideerde publicatie van het item op de 

huidige website gevisualiseerd: 
o Groen: Het item is momenteel gepubliceerd op de website. 
o Lichtgroen: Het item zal in de toekomst gepubliceerd worden op de website. Er is in dit geval 

een publicatiedatum ingevuld die in de toekomst gelegen is. Door met de muis op de kleur te 
hoveren wordt de publicatiedatum getoond in een tooltip. 

o Grijs: Het item is niet (meer) gepubliceerd. Door met de muis op de kleur te hoveren wordt de 
vervaldatum getoond wanneer deze ingesteld was en gepasseerd is. 

 
Het is mogelijk om de lijst te filteren. Hiervoor zijn de volgende standaardfilters voorzien bovenaan de lijst: 

 

 Trefwoord: Door het ingeven van een trefwoord worden enkel de items getoond die hieraan voldoen. 

Wanneer je één of meerdere karakters ingeeft wordt de lijst gefilterd op basis van volgende 
eigenschappen: 

o ID: Het item waarvan de ID overeenkomt. Het is niet mogelijk om op een deel van een ID te 
zoeken, je dient het volledige nummer in te geven. 

o Titel: Een deel of de volledige titel. 
o Eigenaar: Een deel of de volledige naam van de gebruiker of de beveiligingsgroep. 

 

 Status: Door de status te selecteren worden enkel de items getoond die hieraan voldoen. De volgende 

statussen zijn hierbij mogelijk: 
o Alle: Alle items, eender welke status behalve ‘prullenmand’. 
o Ontwerp: Alle items die de status ‘ontwerp’ of ‘ontwerp (update)’ hebben. 
o Klaar voor validatie: Alle items die de status ‘klaar voor validatie’ of ‘klaar voor validatie 

(update)’ hebben. 
o Gevalideerd: Alle items die de status ‘gevalideerd’ hebben. 
o Gepubliceerd: Alle items die momenteel op de huidige website gepubliceerd worden. Deze 

items hebben allen een groene indicatie bij de publicatieopties. 
o Prullenmand: Alle items die in de prullenmand geplaatst zijn. 

 

 Taal: Indien er meerdere talen ondersteund worden in de huidige website, dan wordt er een keuzelijst 

getoond waarin je de taal kan selecteren. Alle items waarvoor in de desbetreffende taal een vertaling 
beschikbaar is, worden dan getoond in de lijst. 

 
Je kan de items in de lijst sorteren door op de kolomtitels te klikken. Een kolom waarop gesorteerd is wordt 
aangeduid door een klein driehoekje. Wanneer voor de eerste keer op een kolomhoofding geklikt wordt, dan worden 
de items oplopend op deze kolom gesorteerd. Door opnieuw op de kolomhoofding te klikken worden de items 
aflopend weergegeven. Standaard wordt er aflopend op ID gesorteerd, waardoor de laatste toegevoegde items 
automatisch bovenaan de lijst getoond worden. 
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De items in de lijst worden ofwel per 15 op een pagina (standaardweergave) ofwel allemaal op 1 pagina getoond. 
Onderaan de lijst kan je naar de andere pagina’s navigeren door op het paginanummer te klikken of op het 
vorige/volgende pijltje wanneer de items per pagina getoond worden. Klik op ‘alles op 1 pagina’ om alle items op 1 
pagina te tonen. 
 

 

 Standaard detailpagina 

De detailpagina van een item bestaat uit drie delen: de hoofding met algemene informatie, de inhoud van het item 
en de actieknoppen. 
 
Bovenaan de detailpagina worden de algemene eigenschappen van het item getoond. Deze hoofding bestaat uit 
volgende velden: 
 

 Titel: De titel/naam van het item. Deze wordt automatisch aangepast wanneer de waarde in het 

titel/naam veld ingevuld of gewijzigd wordt. 
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 Alias: De unieke URL van het item, waarnaar de bezoekers van de website kunnen surfen om het item 

te bekijken. Deze alias wordt bij de creatie van het item automatisch op basis van de titel opgebouwd, 
waarbij de speciale karakters en spaties vervangen worden door een ‘-’. Een alias dient uniek te zijn, bij 
een dubbele naam wordt daarom een nummer achteraan toegevoegd. De alias kan nog steeds 
gewijzigd worden. 
 

 Laatste update: De datum van de laatste aanpassing van het item. Bij het toevoegen van een nieuw 

item is deze datum nog niet ingevuld. 
 

 Eigenaar: Selecteer de eigenaar van het item. Bij het toevoegen van een nieuw item wordt standaard de 

huidige ingelogde gebruiker geselecteerd als eigenaar. 
 

 Beveiligingsgroep: Selecteer de beveiligingsgroep van het item. Bij het toevoegen van een nieuw item  

 wordt standaard één van de beveiligingsgroepen van de huidige ingelogde gebruiker geselecteerd. 
 

 Status: De status van het item. 

 

 Taal: De taal van het huidige item. Wanneer er meerdere talen ondersteund worden, dan is een 

uitklappanel beschikbaar. Wanneer het item reeds in de andere taal beschikbaar is, wordt ‘Bekijk dit item 
in het <taal>’ getoond, in het andere geval wordt ‘Maak dit item in het <taal> getoond’. 

 
De inhoud en eigenschappen van het item kunnen vervolgens ingevuld worden. Deze velden worden in tabs 
gegroepeerd om functionele gegevens samen te tonen. De specifieke tabs van de module worden uitgebreid met 
een aantal standaard tabs. 
 
Onderaan het formulier worden verschillende actieknoppen getoond, afhankelijk van de status van het item en de 
rechten van de gebruiker. Wanneer meerdere knoppen beschikbaar zijn, worden deze gegroepeerd weergegeven 
met de meest gebruikte optie als huidig geselecteerde. Door op het pijltje te klikken worden de andere knoppen 
ook getoond. 
 

 Opslaan als ontwerp: De wijzigingen aan het item worden opgeslagen. Deze knop is enkel zichtbaar 

wanneer het item de status ‘ontwerp’ heeft. 
 

 Opslaan en klaar voor validatie: De wijzigen aan het item worden opgeslagen en de status wordt 

ingesteld op ‘klaar voor validatie’. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer het item de status ‘ontwerp’ of 
‘klaar voor validatie’ heeft. 
 

 Opslaan en valideren: De wijzigingen aan het item worden opgeslagen en de status wordt ingesteld op 

‘gevalideerd’. Deze knop is enkel zichtbaar voor de gebruikers die validatierechten op het item hebben 
wanneer het item de status ‘ontwerp’ of ‘klaar voor validatie’ heeft. 
 

 Opslaan en voorbeeld bekijken: De wijzigingen aan het item worden opgeslagen en een nieuw venster 

wordt geopend waarin een voorbeeld van het item in de website zelf getoond wordt. 
 

 Opslaan en nieuwe versie maken: De wijzigingen aan het item worden opgeslagen en een nieuwe 

versie wordt gecreëerd. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer het item de status ‘gevalideerd’ heeft of 
er een update doorgevoerd wordt aan een gevalideerd item. 
 

 Voorbeeld bekijken: Een nieuw venster wordt geopend waarin een voorbeeld van het item in de 

website zelf getoond wordt. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer het item de status ‘gevalideerd’ heeft. 
 

 Naar overzicht: De overzichtslijst van alle items wordt getoond. 

 

 Ontwerp naar prullenmand: Het huidige ontwerp naar de prullenmand verplaatsen. Een bevestiging 

wordt eerst getoond. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer het item de status ‘ontwerp’ heeft. Wanneer 
er slechts 1 versie is, dan wordt het volledige item verwijderd, in het andere geval wordt de laatste 
gevalideerde versie behouden. 
 

 Naar prullenmand: Het item naar de prullenmand verplaatsen. Een bevestiging wordt eerst getoond. 

Deze knop is enkel zichtbaar wanneer het item de status ‘gevalideerd’ heeft of er een update 
doorgevoerd wordt aan een gevalideerd item. 
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Wanneer een item de status ‘gevalideerd’ heeft, dan kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden aan 
het item. In dit geval zijn alle velden niet meer aanpasbaar. Om opnieuw wijzigingen door te voeren dien je op ofwel 
‘Terug in ontwerp plaatsen’ te klikken, ofwel op ‘Nieuwe versie maken’, waarbij een nieuwe versie toegevoegd 
wordt. In beide gevallen krijgt het item de status ‘ontwerp (update)’. 
 

 

5.4.1 Tabbladen 

Er zijn een aantal standaard tabbladen voorzien die op de detailpagina’s van de items in de modules gebruikt 
worden. Deze worden hierbij in verder detail toegelicht. Deze tabbladen kunnen specifiek per module afwijken, 
hetgeen dan telkens expliciet vermeld wordt. 

5.4.1.1 Rubrieken 

Via het tabblad ‘Rubrieken’ is het mogelijk om rubrieken te koppelen aan het item. 
 
De volgende velden zijn hiervoor voorzien: 
 

 Rubrieken: Eén of meerdere rubrieken die gekoppeld zijn aan het item. 

 
Wanneer er meerdere soorten rubrieken beschikbaar zijn, zoals types, doelgroepen, thema’s, … dan wordt de 
meervoudige selecties voor deze andere soorten eveneens in dit tabblad opgenomen. 
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5.4.1.2 Gerelateerde informatie 

Via het tabblad ‘Gerelateerde informatie’ is het mogelijk om andere items te koppelen aan het item. In de website 
zelf kan dit ervoor zorgen dat lijstjes met gerelateerde items, gerelateerde fotogalerijen, advalvas banners, e.d. 
getoond kunnen worden. 
 
De volgende velden zijn hiervoor voorzien: 
 

 Pagina’s: Eén of meerdere pagina’s die gekoppeld zijn aan het item. De items van alle beschikbare 

modules kunnen hierin opgenomen worden, behalve deze die verder vernoemd worden. 
 

 Documenten: Eén of meerdere documenten die gekoppeld zijn aan het item.. 

 

 Externe websites: Eén of meerdere externe websites die gekoppeld zijn aan het item. 

 

 Veelgestelde vragen: Eén of meerdere veelgestelde vragen die gekoppeld zijn aan het item. 

 

 Advalvas: Eén of meerdere advalvas items die gekoppeld zijn aan het item. 

5.4.1.3 Boomstructuur 

Via het ‘Boomstructuur’-tabblad kan je de positie van het item ten opzichte van de andere items instellen. Via het 
‘boomstructuur’-veld kan je huidige item, dat in het vet wordt weergegeven, naar de juiste positie verslepen en 
eventueel onder andere items hangen. 

5.4.1.4 Contactinformatie 

In het ‘Contactinformatie’-tabblad kan je de organisaties en contactpersonen die verantwoordelijk zijn of gerelateerd 
zijn aan het item instellen. Op de website wordt deze informatie getoond samen met de contactgegevens en 
openingsuren. 
 
De volgende velden zijn voorzien: 
 

 Organisaties: Eén of meerdere organisaties die gekoppeld zijn aan het item. 

 

 Contacten: Selecteer in de keuzelijst eerst de contactpersoon, waarna de contactinformatie 

geselecteerd kan worden. Alle relaties waaraan de geselecteerde contactpersoon gekoppeld is, samen 
met de persoonlijke informatie kan hierbij geselecteerd worden. Meerdere contacten kunnen toegevoegd 
worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de contacten verwijderd worden. De 
contactinformatie van de relatie van de contactpersoon wordt getoond op de website bij het item. 

5.4.1.5 Geoinformatie 

Via het ‘Geoinformatie’ tabblad kan je gekende locaties koppelen aan het item, nieuwe locaties toevoegen en 
bestaande beheren. 
 
De volgende velden zijn voorzien: 
 

 Gekende locaties: Wanneer er adresvelden voorzien zijn bij het item, worden deze locaties automatisch 

toegevoegd aan de geoinformatie. Om deze locaties niet te tonen, deselecteer het aanvinkvakje bij het 
desbetreffende adres. 
 

 Bestaande POI’s opnemen op kaart: Eén of meerdere POI’s uit de ‘Stratenplan’-module die gekoppeld 

zijn aan het item. Na de selectie van een item wordt deze POI op de kaart getoond. Klikken op het POI 
op de kaart resulteert in een popup waarin de detailinformatie getoond wordt. Deze informatie kan enkel 
in de ‘Stratenplan’-module beheerd worden. 
 

 Extra locaties: Op de kaart kan je nieuwe locaties toevoegen of bestaande bewerken/verwijderen. 

Wanneer een POI opgenomen wordt op het stratenplan, dan wordt het aan de ‘Stratenplan’-module 



 

  pagina 71 van 150 

toegevoegd bij het opslaan, waarna het enkel daarlangs nog beheerd kan worden. Indien ‘Nee’ 
geselecteerd is bij ‘Opnemen op stratenplan’, dan kan je de gegevens van de locatie via dit tabblad 
steeds aanpassen. Enkel gebruikers met voldoende rechten voor een nieuwe POI in de ‘Stratenplan’-
module toe te voegen, kunnen langs deze weg nieuwe POI’s toevoegen aan het stratenplan. 

o Titel: De titel van het POI. 
o Markering: De markering die voor de visualisatie van het POI zorgt. 
o Locatie: Het adres van het POI. Dit adres wordt automatisch ingevuld wanneer een nieuwe 

locatie op de kaart wordt toegevoegd. 
o Omschrijving: De omschrijving van het POI. 
o Afbeelding: Een begeleidende afbeelding, die je kan selecteren uit de ‘Afbeeldingen’-module. 

Deze afbeelding wordt bij het POI getoond. 
o Lees meer: De link waarnaar het POI verwijst. 
o Opnemen op stratenplan: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt het POI toegevoegd in de 

‘Stratenplan’-module bij het opslaan en kan het POI daar verder beheerd worden. 
 

 Wijken/deelgemeenten: Eén of meerdere wijken/deelgemeenten die gekoppeld zijn aan het item. 

Afhankelijk van de module kan je hierdoor de items in de website filteren op basis van de 
wijken/deelgemeenten, bijvoorbeeld bij nieuws, activiteiten en openbare werken. 

5.4.1.6 Reacties 

In het ‘Reacties’ tabblad kan je instellen of reacties toegelaten zijn bij het item in de website. Wanneer de reacties 
toegelaten zijn, dan worden de toegevoegde reacties hierbij getoond. 
 
De volgende velden zijn voorzien: 
 

 Reacties toelaten: Wanneer ‘Reacties toelaten’ geselecteerd is, dan kunnen de bezoekers reacties 

toevoegen en bekijken bij het desbetreffende item. In het andere geval zijn deze functionaliteiten niet 
voorzien. 
 

 Inloggen vereist: Wanneer ‘Reacties toelaten’ geselecteerd is, kan je instellen of de bezoeker dient in 

te loggen op de website om een reactie te posten. 
o Nee: De gebruiker dient niet in te loggen om een reactie te posten. 
o Met gebruikersnaam en wachtwoord: De gebruiker dient in te loggen / ingelogd te zijn om een 

reactie te posten. 
o Met EID: De gebruiker dient met eID in te loggen / ingelogd te zijn om een reactie te posten. 

 

 Geplaatste reacties: De lijst van alle reacties die toegevoegd zijn aan het item met de naam van de 

reageerder en de datum. Door te hoveren met de muis over de rij worden de opties getoond: 
o Bewerken: Bewerken van de desbetreffende reactie. Hiervoor wordt je doorverwezen naar het 

item in de ‘Reacties’-module. 
o Verwijderen: Verwijderen van de desbetreffende reactie. 

 
De selecties van ‘Reacties toelaten’ en ‘Inloggen vereist’ worden bij het toevoegen van een nieuw item automatisch 
overgenomen zoals ingesteld in de configuratie van de desbetreffende module of in de ‘Website-instellingen’-
module. Deze kunnen per item nog steeds gewijzigd worden. 

5.4.1.7 Metadata 

In het tabblad ‘Metadata’ kan bepaalde metadata van het item ingevuld worden, zoals de trefwoorden en 
omschrijving. 
 
De volgende velden zijn voorzien: 
 

 Trefwoorden: De trefwoorden (‘meta keywords’) van de pagina. Wanneer deze niet ingesteld zijn, 

worden de algemene trefwoorden uit de ‘Website-instellingen’-module gebruikt. In dit veld wordt er met 
autocomplete gewerkt waarbij je kan starten met het typen van een trefwoord en een reeds toegevoegd 
trefwoord kan selecteren. Wanneer je voldoende permissies hebt om nieuwe trefwoorden toe te voegen 
hebt, dan kan je ook een nieuw trefwoord toevoegen dat automatisch aan de ‘Trefwoorden’-module 
wordt toegevoegd. 
 



 

  pagina 72 van 150 

 Omschrijving: De algemene omschrijving (‘meta description’) van de pagina. Wanneer deze niet 

ingesteld is wordt de algemene omschrijving uit de ‘Website-instellingen’-module gebruikt. 
 

 Opnemen in zoekmachines?: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan zal de pagina door zoekmachines 

opgenomen worden. In het geval van ‘Nee’ wordt de pagina niet geïndexeerd door zoekmachines en zal 
hier bijgevolg niet in opgenomen worden. 
 

 Bijkomende metadata: Extra meta tags kunnen hierbij ingevoerd worden. 

5.4.1.8 Beveiliging 

Via de instellingen in het tabblad ‘Beveiliging’ is het mogelijk om een item specifiek te beveiligen zodat niet alle 
gebruikers het op de website kunnen bekijken. 
 
De volgende velden zijn voorzien: 
 

 Dit item beveiligen?: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, zal het item beveiligd zijn. In het andere geval is het 

steeds bereikbaar door bezoekers. 
 

 Toegankelijk voor elke ingelogde gebruiker? Wanneer ‘Ja’ is geselecteerd bij ‘Dit item beveiligen?’, 

dan kan je instellen of het item voor alle ingelogde gebruikers beschikbaar is (de gebruiker dient een 
account te hebben op de website en dient ingelogd te zijn om het item te kunnen bekijken, eender welke 
eigenschappen of relaties tot organisaties deze gebruiker heeft). Indien ‘Nee’ geselecteerd is, kan je 
instellen aan welke voorwaarden de gebruiker dient te voldoen om het item te bekijken. 
 

 Dit item is beschikbaar voor contactpersonen binnen een organisatie: Wanneer ‘Nee’ bij 

‘Toegankelijk voor elke ingelogde gebruiker?’ geselecteerd is, dan kan je contactpersonen toegang 
geven tot het item door de selectie op basis van hun relaties tot organisaties die voldoen aan de 
volgende eigenschappen: type (het type organisatie), rubriek (de rubriek van de organisatie), organisatie 
(een specifieke organisatie) en functie (de functie die de contactpersoon heeft bij de relatie tot de 
organisatie). Meerdere selecties kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-
knopje kunnen de selecties verwijderd worden. Bijvoorbeeld: alle contactpersonen met de functie 
‘Eigenaar’ van de rubriek ‘Bakkerij’: alle contactpersonen die een relatie hebben tot een organisatie 
welke gekoppeld is aan de rubriek ‘Bakkerij’ en waarbij de functie ‘Eigenaar’ is geselecteerd van de 
relatie. 
 

 Dit item is beschikbaar voor specifieke contactpersonen: Wanneer ‘Nee’ bij ‘Toegankelijk voor elke 

ingelogde gebruiker?’ geselecteerd is, dan kan je via de meervoudige selectie de contactpersonen 
selecteren die toegang hebben tot de pagina.  

 
Wanneer via de ‘Website-instellingen’-module de website beveiligd is, zijn de items op de website enkel 
beschikbaar voor de gebruikers die voldoen aan de instellingen. Een specifieke beveiliging van de pagina’s is 
dan niet meer nodig, tenzij om deze voor bepaalde ingelogde gebruikers te verbergen. 

 
Gerelateerd 

Beveiliging 

5.4.1.9 Publicatiedetails 

Via het ‘Publicatiedetails’ tabblad kan je instellen wanneer en waar het item gepubliceerd wordt. Hierbij kan je 
instellen op welke websites het item beschikbaar is en welke periode het beschikbaar is voor de bezoekers van de 
website. 
 
Per beschikbare website zijn de volgende velden voorzien: 
 

 Beschikbaar op <naam van de website>: Wanneer dit veld aangevinkt is, dan is het item beschikbaar 

op de desbetreffende website. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld in de backoffice ernaar kan verwijzen (een 
link instellen), koppelen (bijvoorbeeld bij gerelateerde informatie), instellen als rubriek, … afhankelijk van 
het type. 
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 Dit item publiceren?: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan wordt het item gepubliceerd op de website 

wanneer de periode geldig is. In het geval ‘Nee’ geselecteerd is, dan wordt het item niet gepubliceerd 
ook al is de periode geldig. 
 

 Periode: De periode (begin- en einddatum, telkens met de mogelijkheid om een tijdstip in te stellen) 

waarin het item gepubliceerd wordt. Standaard wordt de huidige datum ingesteld wanneer ‘Ja’ bij ‘Dit 
item publiceren?’ geselecteerd wordt. Als er geen einddatum ingevuld is, dan zal het item altijd 
gepubliceerd blijven vanaf de begindatum. 

 
Bij bepaalde modules is het eveneens mogelijk om het item op andere plaatsen te publiceren: 
 

 Landingspagina’s: Wanneer de module het toestaat, kan je het huidige item op één of meerdere 

landingspagina’s publiceren waarbij je eveneens een publicatieperiode kan instellen. Je kan hierbij 
kiezen uit de lijst van landingspagina’s. Meerdere publicaties kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-
knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de publicaties verwijderd worden. 
 

 Uitgelicht: Per website kunnen er verschillende plaatsen zijn waarin de items uitgelicht kunnen worden 

(bijvoorbeeld een nieuwsbericht op de homepage, een item in een slider, …). Selecteer de plaats waar 
het item gepubliceerd wordt, waarbij je eveneens een publicatieperiode kan instellen. Meerdere 
publicaties kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de 
publicaties verwijderd worden. 

 
Gerelateerd 

Items publiceren 

5.4.1.10 Menu 

Via het ‘Menu’-tabblad kan je het desbetreffende item aan een menu-item koppelen en de gekoppelde menu-items 
beheren. Op deze manier kan je het item rechtstreeks in de navigatiestructuur hangen zonder daarvoor naar de 
‘Menu’-module te gaan. De koppelingen die je hierbij instelt kunnen eveneens beheerd worden in de ‘Menu’-module. 
 
Deze functionaliteit is enkel beschikbaar indien je over de nodige rechten beschikt om menu-items te beheren. 
 
De volgende velden zijn voorzien: 
 

 Bestaande menu items koppelen: De opsomming van alle menu-items waaraan het item gekoppeld is, 

bestaande uit de menu en het menu-item. Wanneer een ‘Menu’ geselecteerd wordt, dan worden de 
bijbehorende menu-items ingeladen. Meerdere koppelingen aan menu-items kunnen toegevoegd 
worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de koppelingen verwijderd worden. 
 

 Nieuwe menu item maken en koppelen: In dit tabblad kan je eveneens een nieuw menu-item 

toevoegen. Wanneer je het item opslaat wordt het nieuwe menu-item toegevoegd en zal het bij 
‘Bestaande menu items koppelen’ opgesomd worden. 

o Naam: De naam van het menu-item. 
o Menu: Het menu waaraan het nieuwe menu-item toegevoegd wordt. Standaard wordt 

‘Hoofdmenu’ ingeladen. 
o Plaatsing: Na de selectie van ‘Menu’ wordt de navigatiestructuur van het geselecteerde menu 

ingeladen. De positie van het nieuwe menu-item kan in de hiërarchische structuur ingesteld 
worden. 

5.4.1.11 Versiebeheer 

Het tabblad ‘Versiebeheer’ geeft een overzicht van de verschillende versies van het desbetreffende item weer. 
Enkel wanneer dit tabblad voorzien is bij een item wordt het versiebeheer voorzien. 
 
De volgende velden zijn voorzien: 
 

 Omschrijving huidige versie: De omschrijving van de huidige versie. Na de creatie van een nieuwe 

versie kan deze omschrijving niet meer gewijzigd worden. Vooral bij grote wijzigingen is het aangeraden 
hier informatie over de wijzigingen toe te lichten. 
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 Versies: De lijst van alle versies van het item bestaande uit het versienummer, datum en omschrijving. 

Door te hoveren met de muis over de rij van een versie worden de opties getoond: 
o Bekijken: De detailpagina met de gegevens van de desbetreffende versie wordt geopend. Er 

kunnen hierbij geen wijzigingen meer aangebracht worden. 
o Terugzetten: Een nieuwe versie wordt gecreëerd waarbij alle gegevens van de desbetreffende 

versie overgenomen worden. Deze nieuwe versie krijgt de status ‘ontwerp’. De huidige versie 
kan niet teruggezet worden, aangezien deze reeds actief is. 

o Verwijderen: Verwijderen van de desbetreffende versie. De huidige versie kan niet verwijderd 
worden.  

 Standaard configuratiepagina 

In verscheidene modules kunnen bepaalde instellingen geconfigureerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld ingesteld 
worden of reacties standaard toegestaan zijn in de module, welke trefwoorden en rubrieken gebruikt worden, de 
verzendkosten en kortingen van de webwinkel, e.d. Dit is afhankelijk van de functionaliteiten van de module. 
 
Deze gegevens kunnen via het ‘Configuratie’-tabblad in de module ingesteld worden. De toegang hiertoe wordt 
meestal beperkt tot de beheerders van de website. 
 

Opgelet 

Het wijzigen van deze instellingen kan ingrijpende wijzigingen in de website tot gevolg hebben. 

5.5.1 Tabbladen 

Er zijn een aantal standaard tabbladen voorzien die op de configuratiespagina’s in de modules gebruikt worden. 
Deze worden hierbij in verder detail toegelicht. Deze tabbladen kunnen specifiek per module afwijken, hetgeen dan 
telkens expliciet vermeld wordt. 

5.5.1.1 Reacties 

In het ‘Reacties’ tabblad in de configuratie van een module kan je instellen of reacties toegelaten worden en of 
de gebruiker hiervoor dient in te loggen. Wanneer een nieuw item wordt toegevoegd in deze module, dan worden 
deze instellingen automatisch ingesteld bij het item. 

De volgende velden zijn voorzien: 
 

 Reacties toelaten: Wanneer ‘Reacties toelaten’ geselecteerd is, dan kunnen de bezoekers reacties 

toevoegen en bekijken bij items in deze module. In het andere geval zijn deze functionaliteiten niet 
voorzien. 
 

 Inloggen vereist: Wanneer ‘Reacties toelaten’ geselecteerd is, kan je instellen of de bezoeker dient in 

te loggenop de website om een reactie te posten. 
o Nee: De gebruiker dient niet in te loggen om een reactie te posten. 
o Met gebruikersnaam en wachtwoord: De gebruiker dient in te loggen / ingelogd te zijn om een 

reactie te posten. 
o Met EID: De gebruiker dient met eID in te loggen / ingelogd te zijn om een reactie te posten. 

 Rubrieken 

In verscheidene modules kunnen de items gecategoriseerd worden door gebruik te maken van rubrieken. In de 
desbetreffende modules is het mogelijk om de rubrieken ook te beheren, een principe wat telkens op dezelfde wijze 
gebeurt. 
 
Afhankelijk van het gebruik worden ook thema’s, doelgroepen, types, e.d. op dezelfde wijze beheerd. 
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5.6.1 Rubrieken beheren 

Navigeer naar de module en klik op ‘Rubrieken’ (afhankelijk van de module kan dit ook ‘Types’, ‘Doelgroepen’, 
‘Thema’s’, … zijn), waarna de standaard overzichtslijst van alle voor jou beschikbare rubrieken getoond wordt. De 
detailpagina van het item (toevoegen, bewerken en kopiëren) bestaat uit een formulier met volgende tabbladen en 
velden. 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de rubriek. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de rubriek. 
 

Andere tabbladen 

Boomstructuur 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 
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6. Modules 

 Activiteiten 

6.1.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Activiteiten’-module kan je de agenda beheren. Via de koppeling met de UiT-databank worden de activiteiten 
automatische dagelijks gesynchroniseerd, zodat activiteiten automatisch up-to-date worden gehouden. 

6.1.2 Activiteiten beheren 

Navigeer naar de ‘Activiteiten’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle activiteiten 
die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een activiteit (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand 
te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De naam van de activiteit. 

 

 Uitvoerder: De uitvoerder van de activiteit (artiest, band, …). 

 

 Korte inhoud: De korte omschrijving van de activiteit die getoond wordt in overzichtslijsten. Geef hier 

een beknopte teaser van de activiteit in. Het aantal karakters dat je maximum kan ingeven wordt 
ingesteld bij de configuratie van deze module. 
 

 Inhoud: De omschrijving van de activiteit, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Webadres: De URL van de website van de activiteit. 

 

 Afbeelding: Een begeleidende afbeelding (via de ‘Afbeeldingen’-module) die op de overzichtslijsten 

(overzicht activiteiten, homepage, landingspagina’s, …) en de detailpagina bij de activiteit getoond wordt 
ter illustratie. 
 

 Prijs: De indicatie of de activiteit gratis is. Wanneer ‘Nee’ geselecteerd is, kan je de prijsinformatie 

ingeven. 
 

 Basistarief: De basisprijs, wanneer ‘Nee’ geselecteerd is bij ‘Gratis?’. 

 

 Extra prijsinformatie: Extra verduidelijking van de prijs, wanneer ‘Nee’ geselecteerd is bij ‘Gratis?’. 
 
Data 
 

 Data: De datum(s) waarop de activiteit plaatsvindt. Hierbij kan je de datums zowel via manuele selectie 

of via frequentie instellen, waarbij uitzonderingen opgegeven kunnen worden. 
 
Rubrieken 
 

 Rubrieken: De rubrieken waartoe de activiteit behoort. 

 

 Doelgroepen: De doelgroepen waartoe de activiteit behoort. 

 

 Thema’s: De thema’s waartoe de activiteit behoort. 

 

 Types: De types waartoe de activiteit behoort. 
 
Locatie 
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 Type: De manier waarop de locatie ingegeven wordt. Hierbij kan er gekozen worden om een bestaande 

locatie te selecteren (via ‘Locatie selecteren’) of een nieuwe locatie toe te voegen die aan de locaties 
van de activiteiten toegevoegd zal worden (via ‘Specifieke locatie’). Wanneer een specifieke locatie 
wordt toegevoegd, dan wordt deze daarna opgeslagen in het systeem en in het vervolg onder ‘Locatie 
selecteren’ getoond. 
 

 Locatie selecteren 
o Type: Het type dat afhankelijk van de beschikbare modules is (‘Adressengids’, ‘Bedrijven’, 

‘Interne diensten’, ‘Locaties (activiteiten)’, ‘Organisatoren (activiteiten)’, ‘Verenigingen’, 
‘Werkgroepen’).  
 

o Adres: De organisatie, die geselecteerd kan worden na de selectie van ‘Type’. De 

adresgegevens van deze organisatie worden vervolgens ter informatie getoond. 
 

o Contactpersoon:  
 Geen contactpersoon: Eer wordt geen contactpersoon ingesteld. 
 Contactpersoon selecteren: Een contactpersoon van de organisatie kan geselecteerd 

worden. 
 Specifieke contactpersoon: De gegevens van de contactpersoon kunnen ingegeven 

worden. 
 

o Contactpersoon selecteren: De contactpersoon die reeds gekoppeld is aan de geselecteerde 

organisatie, wanneer ‘Contactpersoon selecteren’ geselecteerd is. 
 

o Naam: De naam van de contactpersoon, wanneer ‘Specifieke contactpersoon’ geselecteerd is. 

 
o Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de contactpersoon, wanneer ‘Specifieke 

contactpersoon’ geselecteerd i. 
 

o E-mailadres: Het e-mailadres van de contactpersoon, wanneer ‘Specifieke contactpersoon’ 

geselecteerd is. 
 

 Specifieke locatie 
o Naam: De naam van de locatie. 

 
o Adres: Het adres van de locatie. 

 
o E-mail: Het e-mailadres van de locatie. 

 
o Webadres: De URL van de website van de locatie. 

 
o Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de locatie. 

 
o Faxnummer: Het faxnummer van de locatie. 

 
o Gsm-nummer: Het gsm-nummer van de locatie. 

 
o Contactpersoon naam: De naam van de contactpersoon van de locatie. 

 
o Contactpersoon telefoonnummer: Het telefoonnummer van de contactpersoon van de 

locatie. 
 

o Contactpersoon e-mailadres: Het e-mailadres van de contactpersoon van de locatie. 
 
Organisator 
 

 Type: De manier waarop de organisator ingegeven wordt. Hierbij kan er gekozen worden om een 

bestaande organisator te selecteren (via ‘Organisator selecteren’) of een nieuwe organisator toe te 
voegen die aan de organisatoren van de activiteiten toegevoegd zal worden (via ‘Specifieke 
organisator). Wanneer een specifieke organisator wordt toegevoegd, dan wordt deze daarna opgeslagen 
in het systeem en in het vervolg onder ‘Organisator selecteren’ getoond. 
 

 Organisator selecteren 
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o Type: Het type dat afhankelijk van de beschikbare modules is (‘Adressengids’, ‘Bedrijven’, 

‘Interne diensten’, ‘Locaties (activiteiten)’, ‘Organisatoren (activiteiten)’, ‘Verenigingen’, 
‘Werkgroepen’).  
 

o Adres: De organisatie, die geselecteerd kan worden na de selectie van ‘Type’. De 

adresgegevens van deze organisatie worden vervolgens ter informatie getoond. 
 

o Contactpersoon:  
 Geen contactpersoon: Eer wordt geen contactpersoon ingesteld. 
 Contactpersoon selecteren: Een contactpersoon van de organisatie kan geselecteerd 

worden. 
 Specifieke contactpersoon: De gegevens van de contactpersoon kunnen ingegeven 

worden. 
 

o Contactpersoon selecteren: De contactpersoon die reeds gekoppeld is aan de geselecteerde 

organisatie, wanneer ‘Contactpersoon selecteren’ geselecteerd is. 
 

o Naam: De naam van de contactpersoon, wanneer ‘Specifieke contactpersoon’ geselecteerd is. 

 
o Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de contactpersoon, wanneer ‘Specifieke 

contactpersoon’ geselecteerd i. 
 

o E-mailadres: Het e-mailadres van de contactpersoon, wanneer ‘Specifieke contactpersoon’ 

geselecteerd is. 
 

 Specifieke organisator 
o Naam: De naam van de organisator. 

 
o Adres: Het adres van de organisator. 

 
o E-mail: Het e-mailadres van de organisator. 

 
o Webadres: De URL van de website van de organisator. 

 
o Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de organisator. 

 
o Faxnummer: Het faxnummer van de organisator. 

 
o Gsm-nummer: Het gsm-nummer van de organisator. 

 
o Contactpersoon naam: De naam van de contactpersoon van de organisator. 

 
o Contactpersoon telefoonnummer: Het telefoonnummer van de contactpersoon van de 

organisator. 
 

o Contactpersoon e-mailadres: Het e-mailadres van de contactpersoon van de organisator. 
 
Reservaties 
 

 Reservaties: De indicatie of reservaties ondersteund worden, waarbij er keuze is uit twee opties:  
o Geen reservatie mogelijk: Er wordt op de website geen vermelding gemaakt van reservaties. 
o Reservatielink: De opgegeven link wordt getoond op de website bij de activiteit. 

 

 Reservatielink: De URL van de reservatielink, wanneer ‘Reservatielink’ geselecteerd is. Wanneer deze 

URL ingesteld is, worden de nodige links voorzien op de overzichts- en detailpagina’s van de activiteiten 
naar deze reservatiepagina. 

 
Sociale media 
 

 Webadres van deze activiteit op Facebook: De URL van de Facebook-pagina van de activiteit. 

Wanneer deze link ingevuld is, dan wordt een koppeling met Facebook voorzien om de aanwezigheden 
op te nemen. 
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Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.1.3 Rubrieken beheren 

De detailpagina van de rubrieken wordt in deze module uitgebreid met het ‘Synchronisatie UiT-databank’ tabblad. 
Hierlangs is het mogelijk om de doelgroepen, thema’s en types in te stellen die gebruikt worden voor de 
synchronisatie met de UiT-databank. 
 
Synchronisatie UiT-databank 

 

 Doelgroepen: De doelgroepen voor de rubriek.  

 

 Thema’s: De thema’s voor de rubriek. 

 

 Types: De types voor de rubriek. 

6.1.4 Locaties beheren 

De locaties die specifiek voor de activiteiten dienen, worden in het tabblad ‘Locaties’ beheerd. Wanneer een 
specifieke locatie toegevoegd wordt bij een activiteit, dan wordt deze hieraan toegevoegd. Voor de werking hiervan, 
zie de ‘Organisaties’-module. 

6.1.5 Organisatoren beheren 

De organisatoren die specifiek voor de activiteiten dienen, worden in het tabblad ‘Organisatoren’ beheerd. Wanneer 
een specifieke locatie toegevoegd wordt bij een activiteit, dan wordt deze hieraan toegevoegd. Voor de werking 
hiervan, zie de ‘Organisaties’-module. 

6.1.6 UiT-databank synchronisatie 

Afhankelijk van de instellingen in de configuratie worden de activiteiten gesynchroniseerd met de UiT-databank, 
waarbij de activiteiten van de UiT-databank aan eGo toegevoegd worden of wijzigingen doorgevoerd worden, 
naargelang de geselecteerde eigenschappen. 
 
Het is enerzijds mogelijk om alle activiteiten te synchroniseren van de UiT-databank en anderzijds om te bepalen 
aan welke rubrieken, locaties, organisatoren en trefwoorden het dient te voldoen. Zo kan per website ingesteld 
worden welke activiteiten gesynchroniseerd en aan de website gekoppeld dienen te worden. Er kan bijvoorbeeld 
ingesteld worden dat enkel activiteiten van een bepaalde locatie of organisator aan een website gekoppeld dienen 
te worden. Dit is vooral handig wanneer er specifieke websites voor locaties/organisatoren voorzien worden, zoals 
het cultureel centrum, de bibliotheek of jeugd. 
 
Wanneer een activiteit uit de UiT-databank gesynchroniseerd is, dan kunnen de overgenomen gegevens niet meer 
aangepast worden. De extra informatie zoals beveiliging, gerelateerde items, … kan wel nog steeds aangevuld 
worden. Om een gesynchroniseerde activiteit toch te bewerken, kopieer deze activiteit en depubliceer het 
gesynchroniseerde item. De originele activiteit zal dan nog steeds gesynchroniseerd worden, terwijl het niet meer 
op de website getoond wordt. 
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6.1.7 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

 Vocabulary voor de doelgroepen: De vocabulary die gebruikt wordt voor de doelgroepen en die je in 

deze module via het tabblad ‘Doelgroepen’ kan beheren. 
 

 Vocabulary voor de thema’s: De vocabulary die gebruikt wordt voor de thema’s en die je in deze 

module via het tabblad ‘Thema’s’ kan beheren. 
 

 Vocabulary voor de types: De vocabulary die gebruikt wordt voor de types en die je in deze module via 

het tabblad ‘Types’ kan beheren. 
 

 Maximum aantal karakters voor de korte inhoud: Het maximum aantal karakters waaruit de korte 

inhoud kan bestaan. Dit aantal is sterk afhankelijk van de lay-out. 
 
Synchronisatie UiT-databank 
 

 Synchronisatie met UiT-databank: De instellingen voor de synchronisatie met UiT-databank, waarbij er 

drie opties mogelijk zijn: 
o Geen synchronisatie: De activiteiten worden niet gesynchroniseerd met de UiT-databank. 
o Alle activiteiten: Alle activiteiten die gekoppeld zijn aan de ingestelde account worden 

gesynchroniseerd. 
o Een selectie van activiteiten: Alle activiteiten die gekoppeld zijn aan de ingestelde account 

waarbij een selectie op basis van rubrieken, locaties, organisaties en trefwoorden mogelijk is. 
 

 Rubrieken: De rubrieken die gebruikt worden tijdens de synchronisatie, wanneer ‘Een selectie van 

activiteiten’ geselecteerd is. De activiteiten die één van de geselecteerde rubrieken hebben, worden 
gesynchroniseerd met de UiT-databank voor deze website. 
 

 Locaties: De locaties die gebruikt worden tijdens de synchronisatie, wanneer ‘Een selectie van 

activiteiten’ geselecteerd is. De activiteiten waarvan de locatie overeenkomt met één van de 
geselecteerde locaties, worden gesynchroniseerd met de UiT-databank voor deze website. 
 

 Organisaties: De organisatoren die gebruikt worden tijdens de synchronisatie, wanneer ‘Een selectie 

van activiteiten’ geselecteerd is. De activiteiten waarvan de organisator overeenkomt met één van de 
geselecteerde organisatoren, worden gesynchroniseerd met de UiT-databank voor deze website. 
 

 Trefwoorden: De trefwoorden die gebruikt worden tijdens de synchronisatie, wanneer ‘Een selectie van 

activiteiten’ geselecteerd is. De activiteiten waarbij één van de geselecteerde trefwoorden zijn, worden 
gesynchroniseerd met de UiT-databank voor deze website. 

 
Andere tabbladen 

Reacties 
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 Adressengids 

6.2.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Adressengids’-module kan je de gegevens van bedrijven, verenigingen, scholen en andere nuttige adressen 
beheren. Naast de informatie over de organisatie kan je aan deze organisaties eveneens contactpersonen koppelen 
– eventueel met een bepaalde functie – waardoor deze personen in de website toegang kunnen krijgen tot extra 
functionaliteiten, afhankelijk van de beschikbare modules en instellingen. 

6.2.2 Werking 

Voor de werking van deze module, zie de ‘Organisaties’-module. 
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 Advalvas 

6.3.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Advalvas’-module kan je banners beheren die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden op de homepage, 
landingspagina’s en detailpagina’s. 

6.3.2 Werking 

Wanneer een advalvas-item gekoppeld wordt aan een ander item (bijvoorbeeld een tekst, nieuwsbericht, …), dan 
wordt deze banner op de desbetreffende pagina getoond; de positie van de plaatsing hangt van de indeling van de 
website zelf af. Banners kunnen via deze module centraal beheerd worden en aan meerdere pagina’s worden 
gekoppeld. 

6.3.3 Advalvas-items beheren 

Navigeer naar de ‘Advalvas’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle advalvas-items 
die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een advalvas-item (om een nieuw item toe te voegen, een 
bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het advalvas-item. 

 

 Titel tonen: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan wordt de ingevoerde titel getoond bij de banner. 

 

 Afbeelding: De afbeelding waaruit de banner bestaat, die je kan selecteren uit je ‘Afbeeldingen’-module. 

 

 Alternatieve afbeelding: De alternatieve afbeelding (via de ‘Afbeeldingen’-module) die getoond wordt 

op de website als de gebruiker met de muis over de gewone afbeelding hovert. 
 

 Link: De link waarnaar verwezen wordt wanneer op de banner wordt geklikt. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.3.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de types: De vocabulary die gebruikt wordt voor de types en die je in deze module via 

het tabblad ‘Types’ kan beheren. 
 

 Standaard waarde voor titel tonen: De waarde die standaard geselecteerd wordt bij de creatie van 

nieuwe advalvas-items voor ‘Titel tonen’. 
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 Afbeeldingen 

6.4.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Afbeeldingen’-module kunnen de afbeeldingen die gebruikt worden op verschillende plaatsen in de website 
beheerd worden, waarbij het daarnaast ook mogelijk is om een aantal standaard acties uit te voeren zoals het 
vergroten, verkleinen en roteren. 

6.4.2 Werking 

Deze module is als een verkenner opgebouwd waarbij afbeeldingen in een mappenstructuur geplaatst kunnen 
worden. In een map worden de voorbeelden van de afbeeldingen getoond, waarbij deze nog verplaatst kunnen 
worden naar andere mappen. Verder kan het formaat gewijzigd worden van de afbeelding en kan deze geroteerd 
worden, waarbij ofwel de bronafbeelding aangepast wordt ofwel een kopie ervan gecreëerd wordt. 
 
De afbeeldingen in deze module kunnen in andere modules gebruikt worden, bijvoorbeeld als gerelateerde 
afbeelding of in een tekst. Wanneer een afbeelding hier verwijderd wordt, dan is dit enkel mogelijk als deze in geen 
andere items meer gebruikt is. Op deze manier worden ontbrekende afbeeldingen op de website vermeden. Het 
verplaatsen van afbeeldingen in andere modules heeft geen impact op het gebruik in de andere modules. 

6.4.3 Nieuwe map toevoegen 

Om de afbeeldingen beter te structuren kan je verschillende mappen creëren. 
 

 Selecteer de map waaraan je de nieuwe map wilt toevoegen. 

 Klik op ‘Nieuwe map’. 

 Een nieuwe map wordt toegevoegd in de mappenstructuur. 

 Geef de naam van de map in. 

 Druk op <enter> of klik met de muis ergens op het scherm. 

6.4.4 Mappen beheren 

Door rechtermuisklik op de naam van een map te doen in de mappenstructuur, wordt een menu getoond om de 
map te beheren: 
 

 Hernoem: De naam van de geselecteerd map wordt in een tekstveld gewijzigd waarna je deze kan 

aanpassen. Door op <enter> te drukken of met de muis ergens op het scherm te klikken wordt de naam 
gewijzigd. 
 

 Verwijder: Een bevestiging wordt getoond of je zeker bent om de map met de inhoud te verwijderen. 

Klik op ‘Verwijderen’ om te bevestigen. Je kan een map enkel verwijderen wanneer alle afbeeldingen in 
de map nergens gebruikt zijn. 

6.4.5 Nieuwe afbeeldingen toevoegen 

Je kan nieuwe afbeeldingen toevoegen aan de verkenner.  
 

 Selecteer de map waaraan je de afbeeldingen wilt toevoegen. 

 Klik op ‘Bestanden toevoegen’ waarna één of meerdere afbeeldingen van de computer geselecteerd 
kunnen worden. Na selectie van de bestanden, klik op ‘Open’. Enkel afbeeldingen kunnen geüpload 
worden. 

 De verschillende geselecteerde bestanden zullen getoond worden. 

 Herhaal de stap om bestanden te selecteren wanneer je nog meerdere afbeeldingen wenst toe te 
voegen. 

 Klik op ‘Ok’ om de bestanden toe te voegen. 

 De afbeeldingen worden toegevoegd aan de geselecteerd map. 
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6.4.6 Afbeeldingen beheren 

Door rechtermuisklik op de afbeelding te doen, wordt een menu getoond om de afbeelding te beheren. 
 

 Hernoem: De naam van de afbeelding wordt in een tekstveld gewijzigd waarna je deze kan aanpassen. 

Door op <enter> te drukken of met de muis ergens op het scherm te klikken wordt de naam gewijzigd. 
 

 Formaat wijzigen: Een popup opent waarin je de gewenste breedte en hoogte kan ingeven. Wanneer 

‘Verhoudingen behouden’ geselecteerd is, zal de breedte en hoogte automatisch berekend worden als je 
respectievelijk de hoogte en de breedte wijzigt. Klik vervolgens op ‘Wijzigen’, waarna het formaat van de 
afbeelding gewijzigd wordt. Wanneer ‘Bestaand bestand overschrijven’ niet geselecteerd is, dan wordt 
een kopie van de afbeelding met de nieuwe afmetingen toegevoegd. 
 

 Roteren: Een popup opent waarin je de rotatie kan selecteren. Je hebt hierbij keuze uit ‘90° rechtsom’, 

‘90° linksom’ en ‘180°’. Klik vervolgens op ‘Wijzigen’, waarna de afbeelding het geselecteerde aantal 
graden geroteerd wordt. 
 

 Verwijder: Een bevestiging wordt getoond of je zeker bent om de afbeelding te verwijderen. Klik op 

‘Verwijderen’ om te bevestigen. Je kan een afbeelding enkel verwijderen wanneer deze nergens gebruikt 
is. 
 

 Informatie: Een popup met bestandsinformatie wordt getoond, zoals de bestandsgrootte, afmetingen en 

type. 
 

 Download: De afbeelding wordt in een nieuwe tab geopend in volledige grootte, waarna je deze in de 

browser zelf kan downloaden. 
 
Je kan een afbeelding ook steeds verplaatsen worden naar een andere map. 
 

 Selecteer de afbeelding en houd de linkermuisklik ingedrukt. 

 Verplaats de muiscursor naar de gewenste map aan de linkerkant. 

 Bij het loslaten van de linkermuis zal de afbeelding naar de desbetreffende map verplaatst worden. 
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 Afvalkalender 

6.5.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Met de ‘Afvalkalender’-module kan je instellen welk type afval in welke sectoren (een groep van straten) op welke 
momenten opgehaald wordt. 

6.5.2 Werking 

In deze module kunnen de verschillende rubrieken ingesteld worden, de types van ophaling zoals restafval, pmd, 
groenafval, … Hierbij kan naast de standaard functionaliteit van rubrieken eveneens een afbeelding ingesteld 
worden die getoond wordt in de kalender op de website. 
 
Daarnaast kan je in deze module ook de verschillende sectoren definiëren waar de afvalophaling gebeurt, waarbij 
een lijst van straten ingegeven kan worden met de mogelijkheid om de huisnummers te definiëren (bijvoorbeeld 
een reeks of enkel de even of oneven nummers). 
 
Bij de afvalkalender kunnen de combinaties van sector met rubriek ingesteld worden waarbij je de datum van de 
ophaling kan instellen. Bij deze datums kan een frequentie ingesteld worden, bijvoorbeeld dat deze om de 2 weken 
gebeurt, waarbij uitzonderingen voor feestdagen ingevoerd kunnen worden. 

6.5.3 Afvalkalenders beheren 

Navigeer naar de ‘Afvalkalender’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
afvalkalenders die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een afvalkalender (om een nieuw item toe te 
voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Sector: De sector van de ophaling. 

 

 Rubriek: De rubriek, het type van de ophaling. 

 

 Datum selectie: De datums waarop het type afval in de sector opgehaald wordt. Hierbij kan je de 

datums zowel via frequentie instellen als via manuele selectie van datums, waarbij uitzonderingen 
opgegeven kunnen worden. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.5.4 Sectoren beheren 

Navigeer naar de ‘Afvalkalender’-module en klik op het tabblad ‘Sectoren’ waarna de standaard overzichtspagina 
getoond wordt met alle sectoren die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een sector (om een nieuw item 
toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en 
velden: 
 
Algemeen 

 

 Titel: De naam van de sector. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de sector, die je kan opmaken met de editor. 
 
Straten 
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 Straten: De lijst van straten waaruit de sector bestaat. Bij elke straat kan je eveneens aanduiden om 

welke huisnummers het gaat: 
o Alle nummers 
o Even nummers 
o Oneven nummers 
o Reeks (van/tot): Mogelijkheid om de ‘van’ en ‘tot’-huisnummers in te voeren. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.5.5 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
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 Aliassen 

6.6.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Aliassen’-module kan je extra aliassen instellen voor bestaande items, naast de hoofdalias die bij het item 
zelf ingevoerd is. Daarnaast kan je eveneens de aliassen van systeempagina’s, zoals overzichtslijsten, via deze 
module wijzigen. 

6.6.2 Werking 

Elke item (tekst, nieuwsbericht, …) heeft een alias die nodig is om de pagina in de frontwebsite te bezoeken. Deze 
alias wordt automatisch opgebouwd op basis van de titel, maar je kan deze nog steeds manueel wijzigen (zie 
Standaard detailpagina). Via deze module kunnen er extra aliassen gekoppeld worden, zodat via verscheidene 
URL’s naar dezelfde pagina gelinkt kan worden, eventueel op verschillende plaatsen in de navigatiestructuur of 
omwille van marketingdoeleinden (een kortere URL om te communiceren). 
 
Naast gewone extra aliassen is het ook mogelijk om redirect aliassen in te stellen. Deze aliassen dienen om oude 
URL’s door te verwijzen naar de nieuwe (de hoofdalias). Wanneer een bezoeker naar deze alias surft, dan wordt 
hij doorverwezen naar de hoofdalias. Wanneer zoekmachines hiernaar surfen worden zij geïnformeerd dat het om 
een oude URL gaat en dat deze vervangen is. Op deze manier kunnen oude URL’s vervangen worden in de 
zoekmachines. 

6.6.3 Item beheren 

Navigeer naar de ‘Aliassen’-module waarna een overzichtspagina getoond wordt met alle aliassen die voor jou 
beschikbaar zijn. De detailpagina van een alias (om een bestaand item te bewerken) bestaat uit een formulier met 
de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Hoofdalias: De alias die bij het item zelf ingegeven is. 

 

 Aliassen: De lijst van aliassen die dezelfde pagina als de hoofdalias tonen. Meerdere aliassen kunnen 

toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de aliassen verwijderd 
worden. 
 

 Redirect aliassen: De lijst van aliassen die de bezoeker doorwijzen naar de hoofdalias. Meerdere 

aliassen kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de 
aliassen verwijderd worden. Wanneer de bezoeker naar deze URL surft, dan wordt hij doorverwezen; de 
URL in de browser wijzigt dan naar de hoofdalias. Voor zoekmachines wordt bij deze aliassen 
doorgegeven dat de pagina verplaatst is.  
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 AZ-gids 

6.7.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

De ‘AZ-gids’-module bouwt voor de website een geïndexeerde lijst met termen per letter op die naar interne pagina’s 
verwijzen. Je kan deze module gebruiken als een soort van index waarbij gebruikers snel bepaalde informatie op 
de website kunnen terugvinden. 

6.7.2 Werking 

Alle items die in deze module worden beheerd, worden bij de letters op de lijst ingedeeld afhankelijk van hun 
startletter. 
 
Afhankelijk van de andere geactiveerde modules worden de items van andere modules ook automatisch 
opgenomen in deze lijst. Zo kunnen bijvoorbeeld alle items die in de ‘Producten- en dienstencatalogus’-module 
toegevoegd zijn hierin opgenomen worden, zonder dat deze nog manueel toegevoegd moeten worden. 

6.7.3 AZ-gids items beheren 

Navigeer naar de ‘AZ-gids’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle AZ-gids items 
die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een AZ-gids item (om een nieuw item toe te voegen, een 
bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het item. 

 

 Interne pagina: De link naar de interne pagina. 

 
Andere tabbladen 

Beveiliging 
Publicatiedetails 
Versiebeheer 
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 Bedrijven 

6.8.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Bedrijven’-module kan je de gegevens van bedrijven beheren. Naast de informatie over het bedrijf kan je 
aan deze organisaties eveneens contactpersonen koppelen – eventueel met een bepaalde functie – waardoor deze 
personen in de website toegang kunnen krijgen tot extra functionaliteiten, afhankelijk van de beschikbare modules 
en instellingen. 

6.8.2 Werking 

Voor de werking van deze module, zie de ‘Organisaties’-module. 
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 Beveiliging 

6.9.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

De ‘Beveiliging’-module is een beheermodule waarmee je de rechten van de gebruikers kan instellen en 
beveiligingsgroepen kan definiëren die gebruikt kunnen worden voor het beheer van een item.  

6.9.2 Rollen beheren 

Navigeer naar de ‘Beveiliging’-module waarna een overzichtspagina getoond wordt met alle rollen die voor jou 
beschikbaar zijn. De detailpagina van een rol (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te 
kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de rol. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de rol, voor intern gebruik. 

 

 Niveau: Het niveau van de rol, waardoor de beveiliging van de rollen ingesteld kan worden. Het niveau 

wordt bij de creatie van een nieuwe rol standaard ingesteld op de laagste rol van de ingelogde gebruiker 
+ 1 (dus 1 niveau lager aangezien de huidige gebruiker zijn eigen rol niet kan aanpassen, of de andere 
rollen van hetzelfde niveau) 

 
Contactpersonen 
 

 Contactpersonen: De contactpersonen die tot deze rol voor de huidige website behoren. Een contact 

kan ook via de detailpagina van de contactpersoon (het tabblad ‘Account’) aan de rol toegevoegd 
worden. In dit geval wordt deze gebruiker ook in deze lijst getoond. 

 
eGo modules 

 
In dit tabblad wordt een opsomming van alle modules gegeven waarvoor je de nodige rechten hebt. 
 
Om gebruikers die gekoppeld zijn aan deze rol toegang te geven tot de backoffice moet ‘Toegang tot de backoffice’ 
geselecteerd zijn. Wanneer dit niet het geval is, zullen gebruikers die aan deze rol gekoppeld zijn niet kunnen 
inloggen op de backoffice. 
 
Vervolgens worden alle modules opgesomd. Om toegang tot de module te geven dient de checkbox van de 
desbetreffende module geselecteerd te zijn. Enkel wanneer deze aangevinkt is, kan je de verder permissies van 
de module instellen. 
 
De onderliggende permissies kunnen getoond worden door op het ‘+’-icoontje of op de grijze balk zelf te klikken. 
Door opnieuw op de grijze balk of het ‘-’-icoontje te klikken worden de onderliggende permissies weer verborgen. 
 
Per permissie wordt de naam getoond met de keuze ‘Nee’ en ‘Ja’. Wanneer ‘Nee’ geselecteerd is, dan hebben de 
gebruikers die aan deze rol gekoppeld zijn geen rechten om de desbetreffende actie uit te voeren. Wanneer ‘Ja’ 
geselecteerd is, kan de actie wel uitgevoerd worden, afhankelijk van het type (‘eigen’, ‘groep’ en ‘alle’) (zie 
Beveiliging). 
 
Wanneer een bovenliggende permissie op ‘Nee’ wordt ingesteld, dan worden alle onderliggende permissies ook 
automatisch op ‘Nee’ ingesteld. In het geval een bovenliggende permissie op ‘Nee’ ingesteld is en een 
onderliggende permissie op ‘Ja’ wordt ingesteld, dan wordt de bovenliggende permissies automatisch ook op ‘Ja’ 
ingesteld. 
 
Website 

 
Idem als eGo modules met het verschil dat hierlangs de permissies voor de frontwebsite ingesteld kunnen worden. 
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6.9.3 eGo gebruikers beheren 

Navigeer naar de ‘Beveiliging’-module en klik op het tabblad ‘eGo gebruikers’ waarna een overzichtspagina getoond 
wordt met alle gebruikers die voor jou beschikbaar zijn; dit zijn de contactpersonen waarbij een account gecreëerd 
is. Voor het beheer van de gebruikers, zie Contacten beheren. 

6.9.4 Beveilingsgroepen beheren 

Navigeer naar de ‘Beveiliging’-module en klik op het tabblad ‘Beveiligingsgroepen’ waarna een overzichtspagina 
getoond wordt met alle beveiligingsgroepen die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een 
beveiligingsgroep (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een 
formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de beveiligingsgroep. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de beveiligingsgroep. 
 
Contactpersonen 
 

 Contactpersonen: De contactpersonen die tot deze beveiligingsgroep behoren. Een contact kan ook via 

de detailpagina van de contactpersoon (het tabblad ‘Account’) aan de beveiligingsgroep toegevoegd 
worden. In dit geval wordt deze gebruiker ook in deze lijst getoond. 
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 Blog 

6.10.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Blog’-module kan je blogberichten beheren om te communiceren over interessante ontwikkelingen, 
actualiteiten, … 

6.10.2 Blogposts beheren 

Navigeer naar de ‘Blog’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle blogpotst die voor 
jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een blogpost (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te 
bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de blogpost. 

 

 Korte inhoud: De korte omschrijving van de blogpost die getoond wordt in overzichtslijsten. Geef hier 

een beknopte teaser van het blogbericht in. Het aantal karakters dat je maximum kan ingeven wordt 
ingesteld bij de configuratie van deze module. 
 

 Inhoud: De inhoud van de blogpost, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Afbeelding: Een begeleidende afbeelding (via de ‘Afbeeldingen’-module), die op de overzichtslijsten en 

de detailpagina bij de blogpost getoond wordt ter illustratie. 
 

Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.10.3 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

 Maximum aantal karakters voor de korte inhoud: Het maximum aantal karakters waaruit de korte 

inhoud kan bestaan. Dit aantal is sterk afhankelijk van de lay-out. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Blokken 

6.11.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Op verscheidene plaatsen in de website zijn er vaste blokken gedefinieerd waarvan je via de ‘Blokken’-module de 
inhoud kan beheren. Dit zijn vrije inhoudsvelden waarin je afhankelijk van het gebruik teksten, afbeeldingen, links  
kan opnemen, bijvoorbeeld met uitleg voor de bezoekers om zich te registreren. 

6.11.2 Werking 

De blokken worden door de ontwikkelaars toegevoegd in deze module en op vaste plaatsen in de website geplaatst. 
Ter informatie wordt bij elke blok een korte uitleg gegeven waar deze gebruikt wordt en eventueel welke 
functionaliteiten hierbij ondersteund worden. Enkel de ontwikkelaars hebben voldoende rechten om de naam en de 
omschrijving in te stellen. 

6.11.3 Blokken beheren 

Navigeer naar de ‘Blokken’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle blokken die voor 
jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een blok (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken 
of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de blok, die enkel intern gebruikt wordt. 

 

 Omschrijving: Een interne, informatieve omschrijving van de blok met uitleg waar deze gebruikt wordt 

en welke inhoud erin mogelijk is. 
 

 Titel tonen: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt de titel van de blok getoond op de website. 

 

 Titel: De titel van de blok die getoond wordt op de website, wanneer ‘Ja’ geselecteerd is bij ‘Titel tonen’. 

 

 Inhoud: De inhoud van de blok, die je kan opmaken met de editor. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 
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 Contacten 

6.12.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

In de ‘Contacten’-module kan je alle contactpersonen beheren, samen met de verschillende aansprekingen en 
functies. Naast de informatie over de contactpersoon kan je aan deze contacten eveneens organisaties koppelen 
– eventueel met een bepaalde functie – waardoor deze personen in de website toegang kunnen krijgen tot extra 
functionaliteiten, afhankelijk van de beschikbare modules en instellingen. 

6.12.2 Werking 

De gegevens van een persoon worden opgeslagen als een ‘contactpersoon’. Wanneer deze persoon zich ook dient 
aan te melden in de backoffice of de website, dan hoort een ‘gebruiker’ (ook wel account genoemd) aan deze 
contactpersoon gekoppeld te worden, waarbij de inloggegevens worden opgeslagen. Een contact is dus niet per 
se een gebruiker, maar een gebruiker is steeds gekoppeld aan een contact. 
 
Bij het contact worden de persoonlijke contactgegevens opgeslagen. Wanneer deze persoon een relatie heeft tot 
een organisatie, dan kunnen de specifieke contactgegevens aan deze relatie toegevoegd worden. Op deze manier 
kan bijvoorbeeld het professionele e-mailadres opgeslagen worden op de relatie van het contact tot het bedrijf waar 
hij werkt. 

6.12.3 Contacten beheren 

Navigeer naar de ‘Contacten’-module waarna een overzichtspagina getoond wordt met alle contacten die voor jou 
beschikbaar zijn. De detailpagina van een contact (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken 
of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Profiel 
 

 Aanspreking: De aanspreking van de contactpersoon. 

 

 Voornaam: De voornaam van de contactpersoon. 

 

 Naam: De naam van de contactpersoon. 

 

 Geboortedatum: De geboortedatum van de contactpersoon. 

 

 Geslacht: Het geslacht van de contactpersoon. 

 

 Taal: De taal van de contactpersoon. 

 

 Afbeelding: De afbeelding van de contactpersoon (via upload), die onder andere op de overzichtslijsten, 

de detailpagina, reacties, … bij de contactpersoon getoond wordt. Het gebruik is afhankelijk van de lay-
out van de website. 
 

 Adres: Het adres van de contactpersoon. 

 

 E-mail: Het e-mailadres van de contactpersoon. 

 

 Webadres: De URL van de website van de contactpersoon. 

 

 Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de contactpersoon. 

 

 Fax: Het faxnummer van de contactpersoon. 

 

 Gsm-nummer: Het gsm-nummer van de contactpersoon. 
 
Relaties 
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 Contactpersonen: De lijst van gekoppelde organisaties aan de contactpersoon, waarvan de naam en 

functie vermeld wordt. Om een nieuwe organisatie te koppelen aan de contactpersoon, klik op ‘Relatie 
toevoegen’ (zie Relaties beheren). Door te hoveren met de muis over de rij van een versie worden de 
opties getoond: 

o Bewerken: De detailpagina van de relatie. 
o Verwijderen: Verwijderen van de desbetreffende relatie. 

 
Interne informatie 

 

 Beschikbaarheid: De omschrijving van de beschikbaarheid van deze persoon, die je kan opmaken met 

de editor. 
 

 Takenpakket: De omschrijving van de taken die deze persoon uitvoert, die je kan opmaken met de 

editor. 
 
Account 
 

 Gebruiker aanmaken: Wanneer er nog geen gebruiker gekoppeld is aan de contactpersoon, dan kan je 

een nieuwe gebruiker creëren door ‘Maak een nieuwe gebruiker aan’ te selecteren. 
 

 Gebruikersnaam: De gebruikersnaam waarmee de contactpersoon kan inloggen. 

 

 E-mail account: Het e-mailadres dat gebruikt wordt voor de gebruikersaccount en waarnaar de e-mails 

verzonden worden (bijvoorbeeld wachtwoord vergeten, meldingen van het systeem, …). Dit e-mailadres 
is hetzelfde als het e-mailadres van de profielgegevens. 
 

 Status: De status van de account, waarbij drie opties zijn: 
o Niet geactiveerd: De gebruiker heeft zich geregistreerd via de website maar zijn account is nog 

niet geactiveerd waardoor hij nog niet kan inloggen. 
o Geactiveerd: De account is geactiveerd en de gebruiker kan inloggen; dit is de standaard 

selectie bij het creëren van een nieuwe gebruiker. 
o Geblokkeerd: De gebruiker is geblokkeerd en kan niet meer inloggen op de backoffice en de 

websites. 
 

 Rollen: De lijst van rollen die de gebruiker heeft per website. Na selectie van de website kan de rol 

aangeduid worden; enkel de rollen die beschikbaar zijn op deze website kunnen geselecteerd worden. 
Meerdere rollen kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen 
de rollen verwijderd worden.  
 

 Beveiligingsgroepen: De beveiligingsgroepen waartoe de gebruiker behoort. 

6.12.4 Relaties beheren 

De details van de relatie van een contactpersoon tot een organisatie kan je in een apart formulier instellen. Dit 
formulier wordt aangeroepen in het tabblad ‘Relaties’ van de contactpersoon.  
 
Algemeen 
 

 Organisatie: De organisatie. 

 

 Functie: De functie in deze relatie tot de organisatie. 

 

 Adres: Het adres van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 E-mail: Het e-mailadres van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 Webadres: De URL van de website van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 Telefoonnummer: Het telefoonnummer van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 
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 Fax: Het faxnummer van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 Gsm-nummer: Het gsm-nummer van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.12.5 Aansprekingen beheren 

Navigeer naar de ‘Contacten’-module en klik op het tabblad ‘Aansprekingen’ waarna de standaard overzichtspagina 
getoond wordt met alle aansprekingen die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een aanspreking (om een 
nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende 
tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De aanspreking. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de aanspreking, die je kan opmaken met de editor. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.12.6 Functies beheren 

Navigeer naar de ‘Contacten’-module en klik op het tabblad ‘Functies’ waarna de standaard overzichtspagina 
getoond wordt met alle functies die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een functie (om een nieuw item 
toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en 
velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De functie. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de functie, die je kan opmaken met de editor. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.12.7 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de aansprekingen: De vocabulary die gebruikt wordt voor de aansprekingen en die je 

in deze module via het tabblad ‘Aansprekingen’ kan. 
 

 Vocabulary voor de functies: De vocabulary die gebruikt wordt voor de functies en die je in deze 

module via het tabblad ‘Functies’ kan beheren. 
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 Documenten 

6.13.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Documenten’-module kan je bestanden uploaden en beheren. Bij een aantal ondersteunde bestandstypes 
is het eveneens mogelijk om een online bladerboek te creëren, bijvoorbeeld voor een brochure of magazine; 
hiervoor is een koppeling met Issuu voorzien. 

6.13.2 Nieuwe documenten toevoegen 

De pagina om een nieuw document toe te voegen maakt het mogelijk om meerdere bestanden tegelijkertijd in bulk 
toe te voegen en deze dezelfde eigenschappen te geven. 
 

 Klik op ‘Selecteer bestanden’ waarna één of meerdere bestanden van de computer geselecteerd kunnen 
worden. Na de selectie van de bestanden, klik op ‘Open’. Enkel de bestanden die voldoen aan de 
opgegeven lijst van ondersteunde bestandstypes kunnen geüpload worden. 

 De verschillende geselecteerde bestanden zullen getoond worden. 

 Herhaal de stap om bestanden te selecteren wanneer je nog meerdere documenten wenst toe te 
voegen. 

 Klik op ‘Ok’ om de bestanden toe te voegen en de eigenschappen ervan in te stellen. 

 Het formulier met volgende tabbladen en velden wordt getoond: 
 
Algemeen 

 
Voor elk bestand worden de volgende velden getoond: 
 

 Titel: De titel van het document, waarvoor standaard de bestandsnaam gebruikt wordt. 

 

 Trefwoorden: De trefwoorden van het document. 

 

 Bestand: Het gekoppelde bestand. Om het huidige bestand te wijzigen, klik op ‘Verwijderen’ en 

vervolgens op ‘Selecteer’ om een nieuw bestand van je computer te selecteren. Enkel de bestanden die 
voldoen aan de opgegeven lijst van ondersteunde bestandstypes kunnen geüpload worden. 

 
Alle instellingen die in de overige tabbladen ingesteld worden, zullen toegepast worden op alle documenten die in 
het ‘Algemeen’ tabblad vermeld worden. 
 

Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.13.3 Documenten beheren 

Navigeer naar de ‘Documenten’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
documenten die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een document (om een bestaand item te bewerken 
of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het document. 
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 Bestand: Het gekoppelde bestand. Om het huidige bestand te wijzigen, klik op ‘Verwijderen’ en 

vervolgens op ‘Selecteer’ om een nieuw bestand van je computer te selecteren. Enkel de bestanden die 
voldoen aan de opgegeven lijst van ondersteunde bestandstypes kunnen geüpload worden. 
 

 Aan Issuu toevoegen: Selecteer ‘Ja’ om het bestand te uploaden naar Issuu, zodat het via een online 

bladerboek voor de bezoekers beschikbaar is. Om een bestand dat beschikbaar op Issuu is opnieuw te 
verwijderen, selecteer ‘Nee’. Enkel de bestanden die voldoen aan de opgegeven lijst van ondersteunde 
bestandstypes voor Issuu kunnen geüpload worden naar Issuu. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.13.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

 Toegestane bestandstypes: De lijst van toegestane bestandstypes waaraan een nieuw bestand moet 

voldoen om geüpload te kunnen worden. Meerdere bestandstypes worden gescheiden door een komma. 
 

 Toegestane bestandstypes voor Issuu: De lijst van toegestane bestandstypes waaraan een bestand 

moet voldoen om naar Issuu geüpload te kunnen worden. Meerdere bestandstypes worden gescheiden 
door een komma. Er kan hierbij enkel gekozen worden uit pdf, odt, wpd, sxw, sxi, rtf, odp en ppt. 
 

 Issuu API key: De API key van Issuu. 

 

 Issuu API secret key:  De API secret key van Issuu. 

 
Andere tabbladen 

Reacties 
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 E-mails 

6.14.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘E-mails’-module kan je de inhoud van de e-mails en de afzenders instellen voor de verschillende e-mails 
die verzonden worden op de website naar de gebruikers, bijvoorbeeld bij een bestelling in de webwinkel, wanneer 
een persoon zich registreert, het wachtwoord vergeten is, … 

6.14.2 Werking 

Via deze module kunnen de verschillende vertalingen van de e-mails ingesteld worden. Aangezien de inhoud in 
deze e-mails vaak specifieke informatie voor de situatie bevat, zijn hiervoor codes voorzien die in de inhoud 
opgenomen kunnen worden. Bij het verzenden van de uiteindelijke e-mail worden deze codes vervangen door de 
overeenkomstige waarden, zoals bijvoorbeeld de naam van een gebruiker, de producten die de persoon besteld 
heeft in de webwinkel, …  
 
Via deze module is het mogelijk om de instellingen van een e-mail in het algemeen in te stellen, maar ook voor de 
huidige website te overschrijven. Per website kunnen in het ‘Site specifiek’ tabblad de specifieke instellingen van 
de e-mail voor de desbetreffende website ingevoerd worden. 

6.14.3 E-mails beheren 

Navigeer naar de ‘E-mails’-module waarna een overzichtspagina getoond wordt met alle e-mails die voor jou 
beschikbaar zijn. In deze overzichtspagina wordt aangegeven voor welke ondersteunde talen er reeds een vertaling 
voorzien is. De detailpagina van een e-mail (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te 
kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 

 

 Naam: De naam van de e-mail, die enkel intern gebruikt wordt. 

 

 Omschrijving: Een interne, informatieve omschrijving van de e-mail met uitleg waar deze gebruikt wordt 

en welke inhoud erin mogelijk is. 
 

 Standaard afzender gebruiken: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt de naam en het e-mailadres voor 

de afzender gebruikt die ingesteld is in de ‘Website-instellingen’-module. 
 

 Afzender naam: De naam van de afzender, wanneer ‘Nee’ geselecteerd is bij ‘Standaard afzender 

gebruiker’. 
 

 Afzender e-mail: Het e-mailadres van de afzender, wanneer ‘Nee’ geselecteerd is bij ‘Standaard 

afzender gebruiken’. 
 
Per ondersteunde taal (over alle websites heen), worden de volgende velden herhaald: 
 

 Titel: De titel van de e-mail, waarin codes opgenomen kunnen worden die vervangen worden bij het 

verzenden. 
 

 Inhoud: De inhoud van de e-mail, die je kan opmaken met de editor en waarin codes opgenomen 

kunnen worden die vervangen worden bij het verzenden. 
 
Site specifiek 
 

 Standaard afzender gebruiken: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt de naam en het e-mailadres voor 

de afzender gebruikt die ingesteld is in de ‘Website-instellingen’-module. 
 

 Afzender naam: De naam van de afzender, wanneer ‘Nee’ geselecteerd is bij ‘Standaard afzender 

gebruiker’. 
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 Afzender e-mail: Het e-mailadres van de afzender, wanneer ‘Nee’ geselecteerd is bij ‘Standaard 

afzender gebruiken’. 
 
Per ondersteunde taal (enkel de beschikbare talen voor deze website), worden de volgende velden herhaald: 
 

 Titel: De titel van de e-mail, waarin codes opgenomen kunnen worden die vervangen worden bij het 

verzenden. 
 

 Inhoud: De inhoud van de e-mail, die je kan opmaken met de editor en waarin codes opgenomen 

kunnen worden die vervangen worden bij het verzenden. 
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 Enquêtes 

6.15.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Met de ‘Enquêtes’-modules kan je eenvoudige of uitgebreide bevragingen aan de bezoekers voorleggen. De 
enquête wordt op de website door een formulier getoond dat je uit verschillende pagina’s kan opbouwen, waarbij 
je specifieke onderzoeksvelden kan instellen en waarbij je condities kan instellen zodat bepaalde pagina’s en velden 
getoond worden, afhankelijk van antwoorden op eerdere vragen. 

6.15.2 Werking 

Een enquête kan naast de standaard beveiligingsinstellingen eveneens met een wachtwoord afgeschermd worden 
van de bezoekers van de website. Op deze manier is het mogelijk om een wachtwoord in te stellen en dit vervolgens 
te communiceren naar de personen die de enquête mogen invullen. 

6.15.3 Item beheren 

Navigeer naar de ‘Enquêtes’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle enquêtes die 
voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een enquête (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te 
bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de enquête. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de enquête, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Formulier: Door te klikken op ‘Maak formulier’ / ’Bewerk formulier’ wordt de formulierenbouwer 

geopend, waarin je het formulier kan opbouwen. 
 

 Afsluitende tekst: De tekst die getoond wordt nadat een bezoeker de enquête heeft ingevuld, die je kan 

opmaken met de editor. 
 

 Periode actief: De periode waarin de bezoekers van de website de enquête kunnen invullen. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.15.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
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Andere tabbladen 

Reacties 
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 Externe websites 

6.16.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Externe websites’-module kan je de links naar externe websites centraal beheren. Voor links in andere 
modules die naar externe websites verwijzen wordt aangeraden om deze links via deze module te leggen. Als de 
URL van de externe website in de toekomst dan wijzigt, dan hoeft deze enkel in deze module aangepast te worden 
en zullen de wijzigingen onmiddellijk doorgevoerd worden op elke plaats waar deze link wordt gebruikt. Dit 
verhindert dat de volledige website doorzocht moet worden op het gebruik van de desbetreffende link. 

6.16.2 Externe websites beheren 

Navigeer naar de ‘Externe websites’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle externe 
websites die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een externe website (om een nieuw item toe te voegen, 
een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de externe website. 

 

 Webadres: De URL van de externe website. 

 
Andere tabbladen 

Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 
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 Forum 

6.17.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

In de ‘Forum’-module kan je de onderwerpen en de bijbehorende reacties van het forum beheren. Deze berichten 
kunnen via deze module enkel beheerd worden; via de website worden deze toegevoegd. 

6.17.2 Werking 

Forum onderwerpen worden onderverdeeld in subforums. Deze kan je op dezelfde manier als rubrieken beheren. 
De reacties die op een onderwerp gepost worden, worden via het algemene ‘Reacties’-tabblad beheerd. 

6.17.3 Onderwerpen beheren 

Navigeer naar de ‘Forum’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle onderwerpen die 
voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een onderwerp (om een bestaand item te bewerken) bestaat uit een 
formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het onderwerp. 

 

 Bericht: Het bericht van het forum onderwerp, dat je kan opmaken met de editor. 

 

 Contactpersoon: Wanneer een ingelogde gebruiker het onderwerp heeft toegevoegd, dan wordt hierbij 

de naam van de gebruiker getoond. In het andere gevallen worden de ‘Naam’ en ‘E-mailadres’-velden 
getoond. 
 

 Naam: De naam van de bezoeker die het onderwerp heeft toegevoegd, wanneer deze persoon niet 

aangemeld was. 
 

 E-mailadres: Het e-mailadres van de bezoeker die het onderwerp heeft toegevoegd, wanneer deze 

persoon niet aangemeld was. 
 

 Subforum: Het subforum waartoe het onderwerp behoort. 

 
Andere tabbladen 

Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.17.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Fotoalbums 

6.18.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Fotoalbums’-module kan je fotoalbums beheren en foto’s aan de albums toevoegen. 

6.18.2 Albums beheren 

Navigeer naar de ‘Fotoalbums’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle albums die 
voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een album (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te 
bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het album. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van het album, die je kan opmaken met de editor. 
 
Foto’s 

 Foto’s: De lijst van foto’s van het album, waarvan de titel en de foto vermeld wordt. Om nieuwe foto’s 

toe te voegen, klik op ‘Foto’s toevoegen’ (zie Nieuwe foto’s toevoegen). Door te hoveren met de muis 
over de rij van een versie worden de opties getoond: 

o Bewerken: De detailpagina van de foto. 
o Verwijderen: Verwijderen van de desbetreffende foto. 

 
 

Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.18.3 Nieuwe foto’s toevoegen 

De pagina om een nieuw foto toe te voegen maakt het mogelijk om meerdere bestanden tegelijkertijd in bulk toe te 
voegen en deze dezelfde eigenschappen te geven. 
 

 Klik op ‘Bestanden toevoegen’ waarna één of meerdere afbeeldingen van de computer geselecteerd 
kunnen worden. Na de selectie van de bestanden, klik op ‘Open’. Enkel afbeeldingen kunnen geüpload 
worden. 

 De verschillende geselecteerde afbeeldingen zullen getoond worden. 

 Herhaal de stap om afbeeldingen te selecteren wanneer je nog meerdere foto’s wenst toe te voegen. 

 Klik op ‘Ok’ om de foto’s toe te voegen en de eigenschappen ervan in te stellen. 

 Het formulier met volgende tabbladen en velden wordt getoond: 
 
Algemeen 
 

 Album: Het album waartoe de foto’s behoren en waarin ze getoond zullen worden. 

 
Voor elke afbeelding worden de volgende velden getoond: 
 

 Titel: De titel van de foto, waarvoor standaard de bestandsnaam gebruikt wordt. 
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 Omschrijving: De omschrijving van de foto. 

 

 Trefwoorden: De trefwoorden van de foto. 

 

 Afbeelding: De gekoppelde afbeelding. Om de huidige afbeelding te wijzigen, klik op ‘Verwijderen’ en 

vervolgens op ‘Selecteer’ om een nieuwe afbeelding van je computer te selecteren. Enkel afbeeldingen 
kunnen geüpload worden. 

 
Alle instellingen die in de overige tabbladen ingesteld worden, zullen toegepast worden op alle foto’s die in het 
‘Algemeen’ tabblad vermeld worden. 
 

Andere tabbladen 

Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.18.4 Foto’s beheren 

Navigeer naar de ‘Fotoalbums’-module en klik op het tabblad ‘Foto’s’ waarna de standaard overzichtspagina 
getoond wordt met alle foto’s die voor jou beschikbaar zijn. Via de detailpagina van de fotoalbums is het eveneens 
mogelijk om een overzicht te krijgen van alle foto’s die gekoppeld zijn aan het desbetreffende album. De 
detailpagina van een foto (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit 
een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de foto. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de foto, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Album: Het album waartoe de foto behoort en waarin deze getoond zal worden. 

 

 Foto: De gekoppelde afbeelding. Om de huidige afbeelding te wijzigen, klik op ‘Verwijderen’ en 

vervolgens op ‘Selecteer’ om een nieuwe afbeelding van je computer te selecteren. Enkel afbeeldingen 
kunnen geüpload worden. 

 
Andere tabbladen 

Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.18.5 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
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 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 In de kijker 

6.19.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘In de kijker’-module kan je de aandacht op bepaalde zaken leggen. Afhankelijk van het gebruik en de 
publicatiedetails (bijvoorbeeld op de homepage of landingspagina’s) worden deze in een slideshow of onder/langs 
mekaar getoond. 

6.19.2 In de kijker items beheren 

Navigeer naar de ‘In de kijker’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle in de kijker 
items die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een in de kijker item (om een nieuw item toe te voegen, 
een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het in de kijker item. 

 

 Omschrijving: De begeleidende tekst die bij het item getoond wordt. 

 

 Afbeelding: Een begeleidende afbeelding (via de ‘Afbeeldingen’-module), die - afhankelijk van de lay-

out – prominent gebruikt wordt om de aandacht van de bezoeker te trekken. 
 

 Lees meer link: De link waarnaar verwezen wordt als de bezoeker op ‘lees meer’ of de afbeelding klikt 

op de website. 
 

 Standaard ‘lees meer’-label tonen: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, zal het standaard ingestelde ‘lees 

meer’-label getoond worden. 
 

 Aangepast ‘lees meer’-label: Het specifieke label dat getoond wordt bij het item en dat doorlinkt naar 

de ‘lees meer’-link, wanneer ‘Nee’ geselecteerd is bij het vorige veld. 
 

Andere tabbladen 

Beveiliging 
Publicatiedetails 
Versiebeheer 

  



 

  pagina 109 van 150 

 Interne diensten 

6.20.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Interne diensten’-module kan je een organogram van de interne diensten opbouwen. Naast de informatie 
over de dienst kan je aan deze organisaties eveneens contactpersonen koppelen – eventueel met een bepaalde 
functie – waardoor deze personen in de website toegang kunnen krijgen tot extra functionaliteiten, afhankelijk van 
de beschikbare modules en instellingen. 

6.20.2 Werking 

Voor de werking van deze module, zie de ‘Organisaties’-module. 
 
Een extra tabblad ‘Interne informatie’ wordt op de detailpagina’s van de interne diensten toegevoegd met volgende 
velden: 

 

 Opmerkingen over de locatie: Opmerkingen over de locatie, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Takenpakket: De omschrijving van de taken die de dienst uitvoert, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Aanbod: Het aanbod van diensten die de dienst aanbiedt, die je kan opmaken met de editor. 
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 Landingspagina’s 

6.21.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Met de ‘Landingspagina’s’-module kan je pagina’s creëren die in de menustructuur gehangen dienen te worden en 
een overzicht van de onderliggende menu-items tonen en zo als het ware een deurmat vormen voor onderliggende 
pagina’s. Landingspagina’s kunnen aangevuld worden met extra informatie zoals nieuwsberichten, activiteiten, 
video’s en sociale media elementen. 

6.21.2 Werking 

De navigatiestructuur die getoond wordt op de landingspagina’s is volledig afhankelijk van de positie waar deze 
pagina gekoppeld is in de menustructuur. Alle onderliggende menu-items zullen dan getoond worden op deze 
pagina, waarbij er verschillende types van visualisaties mogelijk zijn. 
 
Extra informatie kan gekoppeld worden via onder andere categorieën, trefwoorden van nieuwsberichten en 
activiteiten. Deze items kunnen ook specifiek aan een landingspagina gekoppeld worden via de publicatiedetails 
van het desbetreffende item. 

6.21.3 Landingspagina’s beheren 

Navigeer naar de ‘Landingspagina’s’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
landingspagina’s die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een landingspagina (om een nieuw item toe te 
voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de landingspagina. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de pagina, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Deurmat type: Het type van de deurmat: 

o Eenvoudig: Een eenvoudige opsomming van de onderliggende pagina’s wordt getoond op de 
website. 

o Uitgebreid: Per onderliggende pagina wordt een blok met meerdere opties getoond op de 
website 

 

 Uitgebreide deurmat opties: Wanneer ‘Uitgebreid’ werd geselecteerd als type worden 3 opties getoond 

die aangeduid kunnen worden: 
o Toon subnavigatie: Van de onderliggende menu-items wordt eveneens een lager niveau 

getoond. 
o Toon afbeelding: De afbeelding die ingesteld is bij ‘Deurmatinfo’ van de onderliggende menu-

items wordt getoond. 
o Toon omschrijving: De omschrijving die ingevuld is bij ‘Deurmatinfo’ van de onderliggende 

menu-items wordt getoond. 
 
Gekoppelde informatie 
 

 Nieuws rubrieken: De rubrieken van de nieuwsberichten. De nieuwsberichten die aan één van deze 

rubrieken gekoppeld zijn, worden automatisch op de landingspagina gepubliceerd. 
 

 Nieuws trefwoorden: De trefwoorden van de nieuwsberichten. De nieuwsberichten waarbij één van 

deze trefwoorden ingesteld zijn, worden automatisch op de landingspagina gepubliceerd. Wanneer de 
trefwoorden van de nieuwsberichten en de activiteiten hetzelfde zijn, dan wordt dit veld niet getoond. 
 

 Activiteiten rubrieken: De rubrieken van de activiteiten. De activiteiten die aan één van deze rubrieken 

gekoppeld zijn, worden automatisch op de landingspagina gepubliceerd. 
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 Activiteiten locaties: De locaties van de activiteiten. De activiteiten waarbij één van deze locaties 

overeenkomt, worden automatisch op de landingspagina gepubliceerd. 
 

 Activiteiten organisatoren: De organisatoren van de activiteiten. De activiteiten waarbij één van deze 

organisatoren overeenkomt, worden automatisch op de landingspagina gepubliceerd. 
 

 Activiteiten trefwoorden: De trefwoorden van de activiteiten. De activiteiten waarbij één van deze 

trefwoorden ingesteld zijn, worden automatisch op de landingspagina gepubliceerd. Wanneer de 
trefwoorden van de nieuwsberichten en de activiteiten hetzelfde zijn, dan wordt dit veld niet getoond. 
 

 Nieuws/Activiteiten trefwoorden: Wanneer de trefwoorden voor nieuws en de activiteiten hetzelfde 

zijn, dan wordt dit veld getoond waarbij de trefwoorden van de nieuwsberichten en activiteiten 
geselecteerd kunnen worden. De nieuwsberichten en activiteiten waarbij één van deze trefwoorden 
ingesteld zijn, worden automatisch op de landingspagina gepubliceerd. 
 

 In de kijker: De in de kijker items die gepubliceerd worden op de landingspagina. 
 
Sociale media 
 

 Webadres Facebook: De URL van de Facebook-pagina van toepassing voor deze landingspagina. 

Wanneer deze URL ingevuld is, wordt een like-widget van Facebook getoond op de pagina om de 
opgegeven Facebook-pagina te liken. 
 

 Webadres YouTube: De URL van de YouTube-pagina van toepassing voor deze landingspagina. 

 

 Parameters Twitter: De parameters voor Twitter die gebruikt worden om de laatste tweets te tonen op 

de landingspagina. De Twitter parameters moeten in hetzelfde formaat ingegeven worden zoals in het 
zoekveld van Twitter zelf. Bijvoorbeeld ‘@SagaConsulting,#twitter’ om elke tweet te vinden van de 
gebruiker SagaConsulting met de hashtash #twitter. Of ‘@SagaConsulting OR #twitter’ om elke tweet te 
vinden of van de gebruiker SagaConsulting of met de hashtag #twitter. 

 
Andere tabbladen 

Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.21.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Loket 

6.22.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Loket’-module kan je alle inzendingen van formulieren op de website opvolgen. Dit zijn alle formulieren die 
de bezoekers op de website kunnen invullen, zoals deze van de ‘Webformulieren’, ‘Webwinkel’, … 

6.22.2 Werking 

Afhankelijk van het type formulier dat ingediend wordt, is er een workflow gekoppeld. In deze workflow wordt 
bepaald welke personen de inzending kunnen opvolgen en op welke manier de opvolging gebeurt (goed- of 
afkeuren, afhandelen, een extra formulier invullen, …). Een inzending van een formulier kan hierbij uit één of 
meerdere stappen van opvolging bestaan, waarbij deze verschillende types van opvolging per stap kunnen 
verschillen. De opvolging wordt in deze module per stap bekeken. 
 
Voor de opvolging van de stappen zijn er 3 statussen beschikbaar: 
 

 Nieuw: De stap is nieuw en nog niet in behandeling genomen door een persoon. Alle personen die deze 

stap kunnen opvolgen (op basis van contactpersoon of relatie tot een bepaalde organisatie) krijgen deze 
stap te zien en kunnen deze in behandeling nemen. 
 

 In behandeling: De stap is in behandeling door één persoon die de nodige informatie kan ingeven en 

voor de opvolging kan zorgen. Enkel deze persoon kan op dit moment de stap opvolgen. 
 

 Afgehandeld: De stap is afgehandeld. Hierbij kan de stap goed- of afgekeurd zijn of kan deze op een 

andere manier afgehandeld zijn (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier). Vanaf dit moment is 
de stap gereed en kan deze niet meer uitgevoerd worden, tenzij deze in een andere stap opnieuw wordt 
aangeroepen. Het is mogelijk dat de inzending in zijn totaliteit nog niet afgehandeld is, maar wel de 
afzonderlijke stap. 

6.22.3 Inzendingen opvolgen 

Navigeer naar de ‘Loket’-module waarna een overzichtspagina getoond wordt met alle inzendingen die voor jou 
beschikbaar zijn. In de filter van de lijst kan je een bepaald formulier selecteren waarvan enkel de inzendingen 
getoond worden. Hierbij kan je eveneens een periode ingeven waarin de inzendingen ingediend horen te zijn. 
 
De opvolging van een inzending is afhankelijk van het type. 

6.22.4 Webformulieren opvolgen 

Per webformulier kan de workflow ingesteld worden, waarbij één of meerdere stappen gecreëerd kunnen worden 
met de verschillende types van opvolging. Hierbij kan er enerzijds voor gekozen worden om de stap goed- of af te 
keuren, of de stap af te handelen. Vervolgens kan telkens een formulier ingesteld worden, dat ingevuld dient te 
worden bij de juiste keuze. Eveneens kan aangeduid worden of automatisch een e-mail verzonden dient te worden 
naar de indiener bij het afhandelen van de stap. 
 
In het tabblad ‘Details’ van een inzending, worden de gegevens van het oorspronkelijke formulier getoond. Hierbij 
is het nog mogelijk om de reeds ingevulde waarden te wijzigen, indien dit nodig is. In het tabblad ‘Opvolging’ wordt 
een overzicht getoond van de stappen met de status ervan en welke persoon voor de opvolging zorgt/heeft gezorgd. 
 
Om een stap in behandeling te nemen, klik op ‘In behandeling nemen’. Vervolgens worden de velden getoond, 
afhankelijk van de instellingen in de workflow. Wanneer ‘Aanvraag goed- of afkeuren’ hierbij is ingesteld, worden 2 
keuzerondjes getoond om de aanvraag goed te keuren of af te keuren. Afhankelijk van de selectie wordt het 
eventuele bijbehorende formulier getoond en de velden voor het verzenden van de mail. Wanneer ‘Aanvraag 
afhandelen’ bij de stap ingesteld is, wordt onmiddellijk het eventuele formulier getoond met de velden voor het 
verzenden van de mail. Door te klikken op ‘Opslaan’ worden de wijzigen opgeslagen, maar wordt de stap nog niet 
afgehandeld. Dit gebeurt pas wanneer op ‘Opslaan en afhandelen’ wordt geklikt; in deze situatie wordt de eventuele 
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e-mail ook verzonden. Vanaf dit moment wordt de stap als ‘Afgehandeld’ gemarkeerd en wordt de volgende stap 
gemarkeerd als ‘Nieuw’ of wordt de volledige aanvraag afgesloten, afhankelijk van de instellingen van de workflow. 
 
Naast het opvolgen zijn de volgende acties mogelijk bij een stap: 
 

 Contacteren: Een popup wordt getoond waardoor je een e-mail kan verzenden. Hierin zijn de volgende 

velden beschikbaar: 
o Aan: De persoon naar wie de e-mail verzonden wordt, waarbij je kan kiezen uit alle personen 

die betrokken zijn bij de afhandeling van de inzending (de inzender, de personen die de 
eventuele vorige, huidige en volgende stappen dienen op te volgen). 

o Van: De relatie tot de organisaties waaraan je gekoppeld bent of je persoonlijke 

contactgegevens. Het e-mailadres wat op deze relatie ingesteld is, wordt gebruikt als afzender. 
o Bericht: Het bericht dat verzonden wordt. 

 

 Doorsturen: Je kan een stap die je in behandeling hebt doorsturen naar een andere persoon. Hiervoor 

wordt een popup geopend waarin je de contactpersoon kan selecteren. Wanneer je de stap hebt 
doorgestuurd, kan je deze zelf niet meer verder opvolgen, maar zal de andere contactpersoon dit 
kunnen doen. Hiervoor wordt een e-mail verzonden zodat deze persoon op de hoogte is dat de nodige 
opvolging dient te gebeuren; deze inzending wordt ook als ‘in behandeling’ gemarkeerd bij deze 
persoon. 
 

 Opmerking plaatsen: Je kan bij de stap een interne opmerking plaatsen, die via de geschiedenis 

geraadpleegd kan worden door alle personen die betrokken zijn bij de afhandeling. Hiervoor wordt een 
popup geopend waarin de opmerking ingevuld kan worden. 
 

 Geschiedenis: Een overzicht van de acties die uitgevoerd zijn om de inzending af te handelen. De stap 

waarbij hiernaar verwezen wordt, zal standaard geopend worden. De details van andere stappen kunnen 
bekeken worden door op de grijze balk van de stap te klikken. 

 
Voor beheerders zijn er speciale permissies voorzien om alle inzendingen te kunnen bekijken. Door te klikken op 
‘Alle tickets’ in de filter van de overzichtslijst, worden alle inzendingen getoond. Een gebruiker met deze rechten 
kan de inzendingen raadplegen en doorsturen, maar kan deze niet opvolgen, tenzij hij zelf de inzending/stap mag 
opvolgen.  
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 Menu 

6.23.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Menu’-module kan je de verschillende menu’s en de bijbehorende navigatiestructuren beheren. 
 
Op de website worden er verschillende menu’s gebruikt, bijvoorbeeld voor de hoofdnavigatie, de header en footer, 
wijken en deelgemeenten, … Daarnaast wordt een menu per taal opgebouwd, zodat deze per taal volledig kunnen 
verschillen. 

6.23.2 Menu’s beheren 

Navigeer naar de ‘Menu’-module en klik op ‘Andere menu’s’ waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt 
met alle menu’s die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een menu (om een nieuw item toe te voegen, 
een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De titel van het menu. 

 

 Taal: De taal waarin deze menu beschikbaar is. Je kan enkel voor de interne pagina’s een menu-item 

instellen wanneer er voor deze taal een item beschikbaar is in de desbetreffende taal. 
 
Publicatiedetails 
 

 Publiceren: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan wordt het menu gepubliceerd. 

6.23.3 Menu-items beheren 

Navigeer naar de ‘Menu’-module, klik op het tabblad ‘Andere menu’s’ en klik op de naam van het menu waarna de 
standaard overzichtspagina getoond wordt met alle menu-items voor het geselecteerde menu die voor jou 
beschikbaar zijn. Wanneer je de menu-items van het hoofdmenu wil beheren, klik op het tabblad ‘Hoofdmenu’, het 
tabblad dat standaard geopend wordt in deze module. De detailpagina van een menu-item (om een nieuw item toe 
te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en 
velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van het menu-item zoals deze in het menu wordt getoond. 

 

 Link: De link waarnaar het menu-item verwijst. Wanneer een interne pagina gekoppeld is, dan wordt dit 

menu-item enkel getoond wanneer dit item toegankelijk is voor de bezoeker van de website. 
 

 Koppelbeeld: Een begeleidende afbeelding (via de ‘Afbeeldingen’-module), waarbij het gebruik 

afhankelijk is van de lay-out en bijvoorbeeld kan dienen als icoon, achtergrondafbeelding, … 
 

 Uitklapbaar: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan is het menu uitklapbaar, bijvoorbeeld bij de 

hoofdnavigatie. Het gebruik hiervan is afhankelijk van de lay-out. 
 

 Advalvas: De advalvas items die bij dit menu-item getoond dienen te worden, bijvoorbeeld bij de 

hoofdnavigatie. Het gebruik hiervan is afhankelijk van de lay-out. 
 
Deurmatinfo 
 

 Omschrijving: De omschrijving die getoond wordt op de landingspagina en die je kan opmaken met de 

editor. Wanneer dit menu-item op een landingspagina getoond wordt van het type ‘Uitgebreide deurmat’ 
en ‘Toon omschrijving’ aangevinkt is, dan wordt deze omschrijving getoond. 
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 Afbeelding: Een begeleidende afbeelding voor de landingspagina (via de ‘Afbeeldingen’-module). 

Wanneer dit menu-item op een landingspagina getoond wordt van het type ‘Uitgebreide deurmat’ en 
‘Toon afbeelding’ aangevinkt is, dan wordt deze afbeelding getoond. 

 
Publicatiedetails 

 

 Publiceren: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan wordt het menu-item gepubliceerd. De publicatie zelf is 

eveneens afhankelijk van het gekoppelde item (in het geval van een interne pagina). 
 

Andere tabbladen 

Boomstructuur 
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 Nieuws 

6.24.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Nieuws’-module kan je berichten beheren met een actualiteitswaarde. Deze kunnen o.a. op de homepage 
en landingspagina’s gepubliceerd worden om meer in de kijker te staan. 

6.24.2 Nieuwsberichten beheren 

Navigeer naar de ‘Nieuws’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle nieuwsberichten 
die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een nieuwsbericht (om een nieuw item toe te voegen, een 
bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het nieuwsbericht. 

 

 Korte inhoud: De korte omschrijving van het nieuwsbericht die getoond wordt in overzichtslijsten. Geef 

hier een beknopte teaser van het nieuwsbericht in. Het aantal karakters dat je maximum kan ingeven 
wordt ingesteld bij de configuratie van deze module. 
 

 Inhoud: De inhoud van het nieuwsbericht, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Afbeelding: Een begeleidende afbeelding (via de ‘Afbeeldingen’-module) die op de overzichtslijsten 

(overzicht nieuws, homepage, landingspagina’s, …) en de detailpagina bij het nieuwsbericht getoond 
wordt ter illustratie. 
 

 Lees meer link: Standaard verwijst de ‘lees meer’-link in de overzichtslijsten (overzicht nieuws, 

homepage, landingspagina’s, …) naar de detailpagina van het nieuwsbericht. Via deze link is het 
mogelijk om deze ‘lees meer’-link naar een andere pagina te laten verwijzen. 
 

 Standaard ‘lees meer’-label tonen: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, zal het standaard ingestelde ‘lees 

meer’-label getoond worden. 
 

 Aangepast ‘lees meer’-label: Het specifieke label dat getoond wordt bij het item en dat doorlinkt naar 

de ‘lees meer’-link, wanneer ‘Nee’ geselecteerd is bij het vorige veld. Het aantal karakters dat je 
maximum kan ingeven wordt ingesteld bij de configuratie van deze module. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.24.3 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
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 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

 Maximum aantal karakters voor de korte inhoud: Het maximum aantal karakters waaruit de korte 

inhoud kan bestaan. Dit aantal is sterk afhankelijk van de lay-out. 
 

 Maximum aantal karakters voor het lees meer label: Het maximum aantal karakters waaruit het label 

voor ‘lees meer’ kan bestaan. Dit aantal is sterk afhankelijk van de lay-out. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Openbare werken 

6.25.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Met de ‘Openbare werken’-module kan je werkzaamheden op openbare plaatsen (zoals wegen, pleinen, …) 
beheren, samen met de omleidingswegen die hiervoor voorzien zijn. 

6.25.2 Openbare werken beheren 

Navigeer naar de ‘Openbare werken’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
openbare werken die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een werk (om een nieuw item toe te voegen, 
een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de werken. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de werken, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Start- en einddatum: De datums waarop de werken starten en eindigen. 

 

 Locatie adres: Het adres van de locatie waar de werken plaatsvinden. 

 

 Locatie omschrijving: De omschrijving van de locatie, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Locatie: De locatie van de werken, aangeduid op de kaart. 

 

 Gevolgen: De omschrijving van de gevolgen door de werken, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Opdrachtgever: De opdrachtgever van de werken. 

 

 Aannemer: De aannemer van de werken. 

 

 Betoelagende overheid: De betoelagende overheid van de werken. 

 

 Kostprijs: De kostprijs van de werken. 
 
Omleidingen 
 

 Omschrijving: De omschrijving van de omleidingswegen, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Locatie: De locatie van de omleidingswegen, aangeduid op de kaart. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.25.3 Configuratie 

Algemeen 



 

  pagina 119 van 150 

 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Openingsuren 

6.26.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Openingsuren’-module kan je de openingsuren beheren die voor meerdere organisaties/diensten gebruikt 
kunnen worden. Wanneer meerdere diensten bijvoorbeeld op dezelfde locatie gevestigd zijn en dezelfde 
openingsuren hebben, dan hoeven deze slechts eenmaal beheerd te worden, samen met de uitzonderingen. 

6.26.2 Openingsuren beheren 

Navigeer naar de ‘Openingsuren’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
openingsuren die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van de openingsuren (om een nieuw item toe te 
voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de openingsuren, voor intern gebruik. 

 

 Weekdagen: De dagen van de week die geopend zijn, door het aanvinkvakje van de desbetreffende 

weekdagen te selecteren. In het ‘Van’ en ‘Tot’ veld kan je vervolgens de tijdstippen per weekdag 
aanduiden. Meerdere ‘van’- en ‘tot’-uren kunnen per weekdag toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje 
te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de uren verwijderd worden. 
 

 Uitzonderingen: De lijst van openingsuren waarvan de naam vermeld wordt. Om een nieuwe 

uitzondering te koppelen aan de uitzonderingen, klik op ‘Uitzonderingsdag / -periode toevoegen’ (zie 
Datum). Door te hoveren met de muis over de rij van een versie worden de opties getoond: 

o Bewerken: De detailpagina van de uitzondering. 
o Verwijderen: Verwijderen van de desbetreffende uitzonderingen. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.26.3 Uitzonderingen beheren 

De details van de uitzondering van openingsuren kan je in een apart formulier instellen. Dit formulier wordt 
aangeroepen vanuit de openingsuren. 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de uitzondering, die ook op de website getoond kan worden. 

 

 Periode: De periode, frequentie en openingsuren van de uitzondering. 
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 Organisaties 

6.27.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

De ‘Organisaties’-module is geen toegankelijke module, maar wordt gebruikt voor verschillende andere modules 
zoals ‘Adressengids’, ‘Bedrijven’, ‘Interne diensten’, ‘Verenigingen’ en ‘Werkgroepen’. Via deze modules is het 
telkens mogelijk om de gegevens van organisaties van een bepaalde categorie te beheren.  
 
Naast de informatie over de organisatie kan je aan deze organisaties eveneens contactpersonen koppelen – 
eventueel met een bepaalde functie – waardoor deze personen in de website toegang kunnen krijgen tot extra 
functionaliteiten, afhankelijk van de beschikbare modules en instellingen. 

6.27.2 Organisaties beheren 

Navigeer naar de module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle organisaties die voor jou 
beschikbaar zijn. De detailpagina van een organisatie (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken 
of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de organisatie. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de organisatie, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Ondernemingsnummer: Het ondernemingsnummer van de organisatie. 

 

 Logo: Het logo van de organisatie (via upload), die op de overzichtslijsten en de detailpagina bij de 

organisatie getoond wordt. 
 

 Foto: Een foto van de organisatie (via upload), die op de detailpagina bij de organisatie getoond wordt. 
 
Contactinformatie 
 

 Locatie: De naam van de organisatie. 

 

 Adres: Het adres van de organisatie. 

 

 Postadres type: Het type postadres, waarbij er vier opties mogelijk zijn: 
o Geen postadres tonen: Er wordt geen postadres getoond op de website. 
o Algemene postadres tonen: Het algemene postadres dat ingesteld is in de ‘Website-

instellingen’-module wordt getoond. 
o Adres als postadres tonen: Het adres van de organisatie wordt als postadres getoond. 
o Te tonen postadres ingeven: Een specifiek postadres kan ingevuld worden. 

 

 Postadres adres: Het specifieke postadres voor de organisatie, wanneer ‘Te tonen postadres ingeven’ 

geselecteerd is. 
 

 E-mail: Het e-mailadres van de organisatie. 

 

 Webadres: De URL van de website van de organisatie. 

 

 Telefoonnummer: Het telefoonnummer van de organisatie. 

 

 Faxnummer: Het faxnummer van de organisatie. 

 

 Gsm-nummer: Het gsm-nummer van de organisatie. 
 
Contactpersonen 
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 Contactpersonen: De lijst van gekoppelde contactpersonen aan de organisatie, waarvan de naam en 

functie vermeld wordt. Om een nieuwe contactpersoon te koppelen aan de organisatie, klik op 
‘Contactpersoon toevoegen’ (zie Relaties beheren). Door te hoveren met de muis over de rij van een 
versie worden de opties getoond: 

o Bewerken: De detailpagina van de relatie. 
o Verwijderen: Verwijderen van de desbetreffende relatie. 

 

 Algemene omschrijving: De omschrijving van de contactpersonen, die je kan opmaken met de editor. 
 
Openingsuren 
 

 Type: Het type van de openingsuren: 
o Openingsuren selecteren: De openingsuren kunnen uit de ‘Openingsuren’-module geselecteerd 

worden. 
o Specifieke openingsuren: De openingsuren kunnen specifiek voor de organisatie ingevoerd 

worden. 
 

 Openingsuren selecteren: De selectie van de openingsuren uit de ‘Openingsuren’-module, wanneer 

‘Openingsuren selecteren’ geselecteerd is. 
 

 Weekdagen: De specifieke openingsuren voor de organisatie met uitzonderingsdagen en –periodes, 

wanneer ‘Specifieke openingsuren’ geselecteerd is. 
 
Sociale media 
 

 Webadres Facebook: De URL van de Facebook-pagina van deze organisatie. 

 

 Webadres Google+: De URL van de Google+-pagina van deze organisatie. 

 

 Webadres Twitter: De URL van de Twitter-pagina van deze organisatie. 

 

 Webadres YouTube: De URL van de YouTube-pagina van deze organisatie. 

 

 Webadres Flickr: De URL van de Flickr-pagina van deze organisatie. 

 

 Webadres LinkedIn: De URL van de LinkedIn-pagina van deze organisatie. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Boomstructuur 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.27.3 Relaties beheren 

De details van de relatie van een contactpersoon tot een organisatie kan je in een apart formulier instellen. Dit 
formulier wordt aangeroepen in het tabblad ‘Contactpersonen’ van de organisatie.  
 
Algemeen 
 

 Contactpersoon: De contactpersoon. 

 

 Functie: De functie in deze relatie tot de organisatie. 
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 Adres: Het adres van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 E-mail: Het e-mailadres van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 Webadres: De URL van de website van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 Telefoonnummer: Het telefoonnummer van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 Fax: Het faxnummer van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 

 Gsm-nummer: Het gsm-nummer van deze contactpersoon in deze relatie tot de organisatie. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.27.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

 Vocabulary voor de labels: De vocabulary die gebruikt wordt voor de labels en die je in deze module 

via het tabblad ‘Labels’ kan beheren. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Polls 

6.28.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Poll’-module kan je een eenvoudige vraag met keuzeopties stellen waarbij de bezoeker van de website één 
of meerdere antwoorden kan aanduiden. De resultaten van deze poll worden eveneens op de website getoond. 

6.28.2 Polls beheren 

Navigeer naar de ‘Polls’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle polls die voor jou 
beschikbaar zijn. De detailpagina van een poll (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te 
kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De vraag van de poll. 

 

 Type: Het type van de poll: 
o Eén antwoord mogelijk: Keuzerondjes worden getoond bij de antwoorden waarbij de bezoeker 

slechts één antwoord kan aanduiden op de website. 
o Meerdere antwoorden mogelijk: Keuzevakjes worden getoond bij de antwoorden waarbij de 

bezoeker één of meerdere antwoorden kan selecteren op de website. 
 

 Mogelijke antwoorden: De lijst van de antwoorden waaruit de bezoeker op de website kan kiezen. 

Meerdere antwoorden kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje 
kunnen de antwoorden verwijderd worden. 
 

 Stemperiode: De periode waarin de bezoekers van de website kunnen stemmen op de poll. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.28.3 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Producten- en dienstencatalogus 

6.29.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

In de ‘Producten- en dienstencatalogus’-module kan je de producten en diensten voor steden en gemeenten 
beheren. 

6.29.2 Werking 

Via verschillende tekstvelden kan de informatie van een product/dienst ingevuld worden (wat zijn de voorwaarden, 
hoe verloopt de procedure, hoeveel kost het, …). Bezoekers van de website kunnen ook online aanvragen doen 
van het product, waarvoor één of meerdere webformulieren uit de ‘Webformulieren’-module toegevoegd kunnen 
worden. Deze webformulieren kunnen via het ‘Gerelateerde informatie’-tabblad van het product geselecteerd 
worden. 
 
Producten en diensten worden onderverdeeld in verschillende types, thema’s en doelgroepen. Deze kunnen op 
dezelfde manier als rubrieken beheerd en geselecteerd worden. 

6.29.3 Producten en diensten beheren 

Navigeer naar de ‘Producten) en dienstencatalogus’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt 
met alle producten en diensten die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een product/dienst (om een nieuw 
item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen 
en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het product. 

 

 Beschrijving: De beschrijving van het product, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Voorwaarden: De voorwaarden waaraan een gebruiker dient te voldoen om gebruik te kunnen maken 

van het product, die je kan opmaken met de editor. 
 

 Procedure: De procedure van het product, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Meebrengen: Opsomming van de zaken die een persoon dient mee te brengen wanneer hij het product 

wilt aanvragen, die je kan opmaken met de editor. 
 

 Bedrag: De omschrijving van het bedrag van het product, dat je kan opmaken met de editor. 

 

 Uitzonderingen: De uitzonderingen die van toepassing zijn bij het product, die je kan opmaken met de 

editor. 
 

 Regelgeving: Extra toelichting over de regelgeving van het product, die je kan opmaken met de editor. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 



 

  pagina 126 van 150 

6.29.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de types: De vocabulary die gebruikt wordt voor de types en die je in deze module via 

het tabblad ‘Types’ kan beheren. 
 

 Vocabulary voor de thema’s: De vocabulary die gebruikt wordt voor de thema’s en die je in deze 

module via het tabblad ‘Thema’s’ kan beheren. 
 

 Vocabulary voor de doelgroepen: De vocabulary die gebruikt wordt voor de doelgroepen en die je in 

deze module via het tabblad ‘Doelgroepen’ kan beheren. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Reacties 

6.30.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Reacties’-module kan je alle reacties van de website centraal beheren. Reacties zijn steeds gekoppeld aan 
een ander item (bijvoorbeeld een forum onderwerp, tekst, nieuwsbericht, …) en kunnen enkel via de website 
toegevoegd worden. 

6.30.2 Reacties beheren 

Navigeer naar de ‘Reacties’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle reacties die 
voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een reactie (om een bestaand item te bewerken) bestaat uit een 
formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Reactie: Het bericht van de reactie. 

 

 Contactpersoon: Wanneer een ingelogde gebruiker de reactie heeft toegevoegd, dan wordt hierbij de 

naam van de gebruiker getoond. In het andere gevallen worden de ‘Naam’ en ‘E-mailadres’-velden 
getoond. 
 

 Naam: De naam van de bezoeker die de reactie heeft toegevoegd, wanneer deze persoon niet 

aangemeld was. 
 

 E-mailadres: Het e-mailadres van de bezoeker die de reactie heeft toegevoegd, wanneer deze persoon 

niet aangemeld was. 
 

 Status reactie: Afhankelijk van de status van de reactie wordt deze getoond of verborgen op de 

website. Er zijn drie statussen mogelijk: 
o Standaard: De normale status, de reactie wordt getoond. 
o Gemeld als ongepast: Een bezoeker van de website heeft de reactie als ongepast gemarkeerd. 
o Geschrapt: De reactie wordt niet meer op de website getoond, maar wordt vervangen door een 

tekst met uitleg over de schrapping. 
 

Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.30.3 Configuratie 

Algemeen 
 

 Standaardinstellingen voor deze deelsite: Wanneer ‘Reacties toegelaten’ geselecteerd is, dan zullen 

reacties standaard toegelaten worden bij alle andere items van deze website waarbij deze configuratie 
niet ingesteld is (in de configuratie van de module of bij het item zelf). Als ‘Reacties niet toegelaten’ 
ingesteld is, dan zullen de reacties standaard uitgeschakeld zijn, maar dit kan in de module en bij het 
item nog specifiek ingesteld worden. 
 

 Inloggen vereist: Wanneer ‘Reacties toegelaten’ geselecteerd is, kan je hier selecteren of een 

gebruiker aangemeld dient te zijn vooraleer hij een nieuwe reactie kan toevoegen. Hierbij kan je 
aanduiden of de persoon ‘Met gebruikersnaam en wachtwoord’ of ‘Met EID’ aangemeld dient te zijn. 
 

 E-mail bij reacties van niet-ingelogde gebruikers: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is zullen bezoekers van 

de website een e-mail ontvangen wanneer zij een reactie hebben gepost maar niet aangemeld waren. 
 

 Niet toegelaten woorden: Om te vermijden dat bezoekers bepaalde woorden gebruiken in reacties, kan 

in dit veld een opsomming van niet toegelaten woo rden ingevoerd worden, waarbij meerdere woorden 
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door een komma gescheiden worden. Wanneer de bezoeker een reactie wil posten waarin één of 
meerdere van deze woorden staan, dan wordt deze reactie niet toegevoegd. 
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 Stratenplan 

6.31.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Stratenplan’-module kan je de verschillende locaties, markeringen en straten voor het stratenplan beheren. 
De locaties worden voorgesteld door POI’s (Point of Interest), waarbij naast de geolocatie extra informatie 
toegevoegd kan worden. 

6.31.2 Werking 

Via het standaard tabblad ‘Geoinformatie’ van de items kan je een locatie toevoegen en deze eveneens op het 
stratenplan laten opnemen. Vanaf dan kan je deze locatie in deze module beheren. 
 
Bij elke locatie kan een markering toegevoegd worden, die de opmaak van het punt, de lijn of de vorm opmaakt. 
Hierdoor is het mogelijk om een icoon te koppelen, de lijnkleur, -dikte en –transparantie en de vormkleur en –
transparantie in te stellen. 

6.31.3 POI’s beheren 

Navigeer naar de ‘Stratenplan’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
interessepunten (POI’s) die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een POI (om een nieuw item toe te 
voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het POI. 

 

 Markering: De markering die voor de visualisatie van het POI zorgt. 

 

 Locatie: De locatie van het POI op de kaart. 

 

 Adres: Het adres van het POI. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van het POI, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Afbeelding: Een begeleidende afbeelding (via de ‘Afbeeldingen’-module), bij het POI getoond wordt. 

 

 Lees meer link: De link waarnaar het POI verwijst. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.31.4 Markeringen beheren 

Navigeer naar de ‘Stratenplan’-module en klik op het tabblad ‘Markeringen’ waarna de standaard overzichtspagina 
getoond wordt met alle markeringen die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een markering (om een 
nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende 
tabbladen en velden: 
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Algemeen 
 

 Titel: De titel van de markering. 

 

 Type: Het type van de markering, waarbij er drie opties zijn: 

o Markering: De stijl van plaatsen. 
o Lijn: De stijl van lijnen. 
o Vorm: De stijl van vormen. 

 

 Icoon: De afbeelding voor de plaats ingesteld (via upload), wanneer ‘Markering’ als type geselecteerd is. 

 

 Lijnkleur: De kleur van de lijn, wanneer ‘Lijn’ of ‘Vorm’ als type geselecteerd is. 

 

 Lijndikte: De dikte van de lijn, wanneer ‘Lijn’ of ‘Vorm’ als type geselecteerd is. 

 

 Lijntransparantie: Het transparantiepercentage van de lijn, wanneer ‘Lijn’ of ‘Vorm’ als type 

geselecteerd is. Dit percentage dient tussen 0% en 100% te liggen. Hoe lager het percentage, hoe 
doorzichtiger de lijn.  
 

 Vulkleur: De kleur van de opvulling van de vorm, wanneer ‘Vorm’ als type geselecteerd is. 

 

 Vultransparantie: Het transparantiepercentage van de vorm, wanneer ‘Vorm’ als type geselecteerd is. 

Dit percentage dient tussen 0% en 100% te liggen. Hoe lager het percentage, hoe doorzichtiger de 
opvulling. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 

6.31.5 Straten beheren 

Navigeer naar de ‘Stratenplan’-module en klik op het tabblad ‘Straten’ waarna de standaard overzichtspagina 
getoond wordt met alle straten die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een straat (om een nieuw item 
toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en 
velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de straat. 

 

 Locatie: De locatie van de straat op de kaart. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 
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 Taxonomie 

6.32.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

De ‘Taxonomie’-module wordt gebruikt als algemene module waarin termen aan een bepaalde groep (vocabulary) 
gekoppeld kunnen worden en wordt in vele modules gebruikt voor het beheer van bijvoorbeeld rubrieken, types, 
doelgroepen, functies, aansprekingen, e.d. 
 
Deze module is een geavanceerdere module en is meestal enkel in de andere modules toegankelijk via de daarvoor 
voorziene tabbladen (bijvoorbeeld ‘Rubrieken, ‘Types’, …). 

6.32.2 Werking 

De module bestaat uit twee delen waarbij enerzijds de vocabularies beheerd kunnen worden en anderzijds de 
termen die aan een specifieke vocabulary gekoppeld worden. De termen van deze vocabulary zijn via deze module 
te beheren, maar kunnen ook beheerd worden in de modules waaraan ze gekoppeld zijn. 

6.32.3 Taxonomiën beheren 

Navigeer naar de ‘Taxonomie’-module waarna een overzichtspagina getoond wordt met alle vocabularies die voor 
jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een vocabulary (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te 
bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de vocabulary. 

6.32.4 Termen beheren 

Navigeer naar de ‘Taxonomie’-module en klik op de naam van de vocabulary waarna de standaard 
overzichtspagina getoond wordt met alle termen voor de geselecteerde vocabulary die voor jou beschikbaar zijn. 
De detailpagina van een term (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat 
uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de term. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de term, die je kan opmaken met de editor. 

 
Andere tabbladen 

Boomstructuur 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 
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 Teksten 

6.33.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Teksten’-module kan je tekstpagina’s beheren waarin je vooral statistische informatie kan plaatsen. 

6.33.2 Teksten beheren 

Navigeer naar de ‘Teksten’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle teksten die voor 
jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een tekst (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken 
of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de tekst. 

 

 Inhoud: De inhoud van de tekst, die je kan opmaken met de editor. 

 
Andere tabbladen 

Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.33.3 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Trefwoorden 

6.34.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

De ‘Trefwoorden’-module staat in voor het centraal beheer van alle trefwoorden. In vele modules kunnen er 
trefwoorden aan de items gekoppeld worden – via het ‘Metadata’-tabblad – om zo bijvoorbeeld gerelateerde items 
te groeperen. 

6.34.2 Werking 

Wanneer een nieuw trefwoord bij een item wordt ingevoerd via het ‘Metadata’-tabblad, dan wordt hiervoor 
automatisch een nieuw trefwoord aan deze module toegevoegd. Deze module wordt dus vaak gevoed uit andere 
modules. 
 
Om nieuwe trefwoorden te kunnen toevoegen in deze en de andere modules dient de gebruiker over voldoende 
rechten te beschikken. Wanneer andere gebruikers geen rechten hebben om trefwoorden toe te voegen, kunnen 
de beheerders via deze module alle trefwoorden toevoegen waaruit de andere gebruikers dan kunnen kiezen om 
te koppelen aan een item. 

6.34.3 Trefwoorden beheren 

Navigeer naar de ‘Trefwoorden’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle trefwoorden 
die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een trefwoord (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand 
te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: Het trefwoord. 

 

 Omschrijving: De omschrijving, die je kan opmaken met de editor. 

 
Andere tabbladen 

Publicatiedetails 
Versiebeheer 
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 Veelgestelde vragen 

6.35.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Veelgestelde vragen’-module kan je vragen met bijbehorende antwoorden beheren (ook wel FAQ genoemd, 
Frequently Asked Questions) 

6.35.2 Veelgestelde vragen beheren 

Navigeer naar de ‘Veelgestelde vragen’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
vragen die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een vraag (om een nieuw item toe te voegen, een 
bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Vraag: De vraag. 

 

 Antwoord: Het antwoord op de vraag, die je kan opmaken met de editor. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.35.3 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Verenigingen 

6.36.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Verenigingen’-module kan je de gegevens van verenigingen beheren. Naast de informatie over de 
vereniging kan je aan deze organisaties eveneens contactpersonen koppelen – eventueel met een bepaalde functie 
– waardoor deze personen in de website toegang kunnen krijgen tot extra functionaliteiten, afhankelijk van de 
beschikbare modules en instellingen. 

6.36.2 Werking 

Voor de werking van deze module, zie de ‘Organisaties’-module. 
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 Vertalingen 

6.37.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Vertalingen’-module kan je de vaste teksten, labels, knoppen, … van de website vertalen. Daarnaast kan je 
ook de Nederlandse teksten overschrijven, zonder dat hiervoor de tussenkomst van de ontwikkelaar nodig is. 

6.37.2 Werking 

De vertalingen in deze module kunnen voor alle websites ingegeven worden, maar ze kunnen ook per website via 
het ‘Site specifiek’-tabblad overschreven worden. In het geval de vertaling site specifiek ingesteld is, wordt deze 
gebruikt in plaats van de algemene. 

6.37.3 Vertalingen beheren 

Navigeer naar de ‘Vertalingen’-module waarna een overzichtspagina getoond wordt met alle vertalingen die voor 
jou beschikbaar zijn. In deze overzichtslijst wordt aangegeven voor welke ondersteunde talen er steeds een 
vertaling voorzien is. De detailpagina van een vertaling (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te 
bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de vertaling, ter identificatie. Deze naam is in de meeste gevallen hetzelfde als de 

source, de tekst die vertaald wordt, maar kan afwijken. 
 

 Source: De tekst zoals deze oorspronkelijk voorzien is en vertaald wordt. 

 

 Type: Wanneer ‘Uitgebreid’ geselecteerd is, dan kunnen de vertalingen via een editor opgemaakt 

worden; dit is vooral van toepassing voor grotere teksten en teksten waar opmaak mogelijk is. In het 
geval ‘Eenvoudig’ geselecteerd is, kan de vertaling via een tekstveld ingegeven worden. 
 

 Omschrijving: Een interne, informatieve omschrijving met uitleg waar deze vertaling gebruikt wordt. 

 
Per ondersteunde taal (over alle websites heen), worden de volgende velden herhaald: 
 

 <taal>: De vertaling voor de source. Dit is de algemene vertaling die over alle websites heen gebruikt 

wordt voor de desbetreffende taal en afhankelijk van het type uit een tekstveld of een editor bestaat. 
 
Site specifiek 
 

Per ondersteunde taal (enkel de beschikbare talen voor deze website), worden de volgende velden herhaald: 
 

 Vertaling <taal> van toepassing op <websitenaam>: De vertaling voor de source. Dit is de vertaling 

die enkel van toepassing is op de huidige website en afhankelijk van het type uit een tekstveld of een 
editor bestaat. 
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 Verzamelpagina’s 

Via de ‘Verzamelpagina’s’-module kan je verschillende teksten groeperen en ofwel op één ofwel op meerdere 
pagina’s tonen, waarbij in beide gevallen een automatische inhoudstabel opgebouwd wordt. 

6.38.1 Verzamelpagina’s beheren 

Navigeer naar de ‘Verzamelpagina’s’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
verzamelpagina’s die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een verzamelpagina (om een nieuw item toe 
te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en 
velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van de verzamelpagina. 

 

 Type: Het type van de verzamelpagina, de manier hoe het op de frontwebsite weergegeven zal worden: 
o 1 pagina: Alle geselecteerde teksten worden op één pagina getoond in de website met 

bovenaan de pagina een inhoudstabel. Wanneer de bezoeker op een titel klikt, wordt op de 
pagina naar de desbetreffende tekst genavigeerd. 

o Meerdere pagina’s: Op de verzamelpagina wordt enkel een inhoudstabel getoond, waarin de 
links doorverwijzen naar de specifieke detailpagina’s van de geselecteerde teksten. 

 

 Inleiding: De inleiding van de verzamelpagina, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Inhoudstabel: De teksten die op de verzamelpagina gegroepeerd worden. 

 
Andere tabbladen 

Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.38.2 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Video’s 

6.39.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

In de ‘Video’s’-module kan je alle video’s centraal beheren, die zowel uit YouTube als via eigen upload beschikbaar 
zijn. Via de synchronisatie met YouTube kan je video’s van verschillende kanalen en playlists automatisch laten 
toevoegen op de website. 

6.39.2 Werking 

Video’s kunnen zowel van YouTube of via een eigen upload beschikbaar zijn. Op de website worden deze in een 
videospeler getoond, zodat de bezoekers de video’s op de website zelf kunnen afspelen. 
 
Video’s kan je aan verschillende pagina’s koppelen, zoals de homepage en landingspagina’s, waarbij deze 
onmiddellijk in de videospeler getoond worden. 

6.39.3 Video’s beheren 

Navigeer naar de ‘Video’s’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle video’s die voor 
jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een video (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken 
of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 

 

 Titel: De titel van de video. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de video, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Video: Het type video, ofwel een ‘YouTube video’ ofwel een ‘Eigen video’. 

 

 YouTube id: De ID van een YouTube video, wanneer ‘YouTube video’ geselecteerd is. Je kan deze ID 

uit de URL afleiden: www.youtube.com/watch?v=<ID>. 
 

 Eigen video: Een video (via upload), wanneer ‘Eigen video’ geselecteerd is.  

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.39.4 YouTube synchronisatie 

Via de YouTube-synchronisatie worden video’s dagelijks gesynchroniseerd met één of meerdere YouTube-kanalen 
en/of playlists. Deze kanalen en playlists kan je instellen in de configuratie van deze module. 
 
Tijdens de synchronisatie worden alle nieuwe beschikbare video’s toegevoegd aan de website waarbij de titel, 
omschrijving en YouTube-ID overgenomen worden. Bestaande video’s worden tijdens deze synchronisatie 
gecontroleerd op wijzigingen, waarna deze gegevens overgenomen worden. Omdat hierdoor eigen wijzigingen 
overschreven zouden worden, is het niet meer mogelijk om de titel, omschrijving en YouTube-ID van een video te 
wijzigen, wanneer deze via synchronisatie is toegevoegd. 
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6.39.5 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 
YouTube 

 

 Kanalen: De lijst van de kanalen waarvan de video’s gesynchroniseerd dienen te worden tijdens de 

YouTube-synchronisatie. De kanaal-ID kan je terugvinden bij de geavanceerde accountinstellingen op 
www.youtube.com/account_advanced (deze ID start met UC). 
 

 Playlists: De lijst van de playlists waarvan de video’s gesynchroniseerd dienen te worden tijdens de 

YouTube-synchronisatie. De playlist-ID kan je uit de URL afleiden wanneer je deze playlist afspeelt; 
deze staat vermeld achter list=<playlist-ID> en start met PL. 

 
Andere tabbladen 

Reacties 
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 Webformulieren 

6.40.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Webformulieren’-module kan je formulieren samenstellen die op de website ingevuld kunnen worden door 
de bezoekers. Per formulier kan je de specifieke opvolging instellen, zodat via het loket de juiste personen voor de 
nodige opvolging kunnen zorgen. 

6.40.2 Werking 

Per formulier kan een workflow ingesteld worden die bepaalt hoe de opvolging gebeurt. Hierbij kan een aanvraag 
simpelweg af- of goedgekeurd worden of kan er een extra formulier aan gekoppeld worden dat door andere 
personen ingevuld dient te worden, waarna nog meerdere opvolgingsstappen mogelijk zijn. Deze flexibiliteit maakt 
het mogelijk om complexe flows toe te staan waarbij telkens andere personen ingesteld kunnen worden voor de 
verdere opvolging. 
 
Voor de selectie van contactpersonen voor de opvolging kan er generiek gewerkt worden, waarbij de types van 
organisaties, de organisaties zelf, functies en voorwaarden geselecteerd kunnen worden. Op deze manier kan 
bijvoorbeeld ingesteld worden dat de contactpersonen met de functie ‘Diensthoofd’ van de organisatie 
‘Burgerzaken’ een formulier kunnen opvolgen. De contactpersonen die een relatie hebben tot de organisatie 
‘Burgerzaken’ met als functie ‘Diensthoofd’ kunnen deze aanvraag dan opvolgen. Op deze manier blijft de opvolging 
verzekerd wanneer personen van functie verwisselen. 

6.40.3 Webformulieren beheren 

Navigeer naar de ‘Webformulieren’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle 
webformulieren die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een webformulier (om een nieuw item toe te 
voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De titel van het webformulier. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van het webformulier, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Formulier: Door te klikken op ‘Maak formulier’ / ’Bewerk formulier’ wordt de formulierenbouwer 

geopend, waarin je het formulier kan opbouwen. 
 

 Afsluitende tekst: De tekst die getoond wordt nadat een bezoeker het formulier heeft ingevuld, die je 

kan opmaken met de editor. 
 

 Prijs: De prijs om het webformulier in te kunnen dienen. Wanneer een prijs ingesteld is, dan dient de 

bezoeker een online betaling uit te voeren vooraleer het formulier ingediend kan worden. 
 

 Ondertekenen met eID: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dient de bezoeker het webformulier met eID te 

ondertekenen vooraleer het formulier ingediend kan worden. 
 
Workflow 
 

In het tabblad ‘Workflow’ kan je de workflow instellen op welke manier het formulier afgehandeld dient te worden. 
Hierbij kunnen één of meerdere stappen toegevoegd worden, waarbij telkens een naam ingegeven kan worden 
voor de identificatie. Meerdere stappen kunnen toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-
knopje kunnen de stappen verwijderd worden. Elke stap bevat de volgende velden: 
 

 Opvolging door: Wanneer ‘Organisatie’ geselecteerd is, kan je de contactpersonen op basis van 

organisaties selecteren die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van het webformulier. In het geval 
‘Specifieke contactpersoon’ geselecteerd is, dan kan je hiervoor de contactpersonen selecteren. 
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 Organisatie: De eigenschappen waardoor de contactpersonen die een relatie tot een organisatie 

hebben, bepaald worden om het webformulier op te volgen. Volgende eigenschappen kunnen ingesteld 
worden: 

o Type: De organisaties van het bepaalde type waartoe de contactpersoon een relatie dient te 
hebben. 

o Organisatie: De organisatie waartoe de contactpersoon een relatie dient te hebben. 
o Functie: De functie die de contactpersoon heeft bij de organisatie. 
o Voorwaarde: ‘In relatie tot aanvrager’ zorgt voor de selectie van de contactpersonen die 

voldoen aan de andere eigenschappen en tot dezelfde organisatie behoren als de aanvrager. 
 

 Specifieke contactpersoon: De contactpersonen die het webformulier dienen op te volgen. 

 

 Acties: Wanneer ‘Aanvraag goed- of afkeuren’ geselecteerd is, kunnen de contactpersonen die het 

webformulier dienen op te volgen, de aanvraag ofwel goedkeuren ofwel afkeuren. In het geval ‘Aanvraag 
behandelen’ geselecteerd is, dan kan een extra formulier ingesteld worden dat ingevuld dient te worden 
door de contactpersonen die het webformulier dienen op te volgen. 
 

 Aanvraag goed- of afkeuren 
o Formulier bij goedkeuren: Door te klikken op ‘Maak formulier’ / ’Bewerk formulier’ wordt de 

formulierenbouwer geopend, waarin je het formulier kan opbouwen. Dit formulier wordt in het 
loket getoond wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt. 
 

o Formulier bij afkeuren: Door te klikken op ‘Maak formulier’ / ’Bewerk formulier’ wordt de 

formulierenbouwer geopend, waarin je het formulier kan opbouwen. Dit formulier wordt in het 
loket getoond wanneer de aanvraag afgekeurd wordt. 
 

o Na goedkeuring: De actie die uitgevoerd dient te worden na de goedkeuring: 
 Ga naar volgende stap: De volgende stap zorgt voor de opvolging. 
 Einde workflow: De inzending wordt afgehandeld. 

 
o Na goedkeuren e-mail verzenden naar aanvrager?: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt een 

e-mail verzonden naar de aanvrager van het webformulier. 
 

o Na afkeuring: De actie die uitgevoerd dient te worden na de afkeuring: 
 Ga naar vorige stap: De stap waarnaar teruggegaan dient te worden. 
 Einde workflow: Het formulier wordt afgehandeld. 

 
o Ga naar stap: Wanneer ‘Ga naar vorige stap’ geselecteerd is bij ‘Na afkeuring’, de stap die 

ingeladen wordt als de inzending afgekeurd wordt. 
 

o Na afkeuren e-mail verzenden naar aanvrager?: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt een e-

mail verzonden naar de aanvrager van het webformulier. 
 

 Aanvraag behandelen 
o Formulier: Door te klikken op ‘Maak formulier’ / ’Bewerk formulier’ wordt de formulierenbouwer 

geopend, waarin je het formulier kan opbouwen. Dit formulier wordt in het loket getoond om het 
webformulier verder af te handelen. 
 

o Na behandeling: De actie die uitgevoerd dient te worden na de behandeling: 
 Ga naar volgende stap: In de volgende stap wordt de inzending verder opgevolgd. 
 Einde workflow: De inzending wordt afgehandeld. 

 
o Na behandeling e-mail verzenden naar aanvrager?: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, wordt een 

e-mail verzonden naar de aanvrager van het webformulier. 
 

Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
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Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.40.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 
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 Website-instellingen 

6.41.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Website-instellingen’-module kan je de algemene instellingen van de website beheren, zoals de lay-out, 
standaard gegevens, beveiliging, de standaard organisatie en postadres, … 

6.41.2 Website-instellingen beheren 

Navigeer naar de ‘Website-instellingen’-module, waarna een formulier met volgende tabbladen en velden getoond 
wordt: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de website, die gebruikt wordt binnen de backoffice (bijvoorbeeld voor het wisselen 

van website, het instellen van de publicatiedetails, …). 
 

 Pagina titel: De titel van de website die getoond wordt aan de bezoekers en opgenomen wordt in de 

paginatitel. 
 

 Organisatie: De standaard organisatie, waarvan de gegevens bijvoorbeeld in de footer opgenomen 

worden, afhankelijk van de lay-out. 
 

 Standaard afzender e-mailverkeer – naam: De standaard naam van de afzender voor e-mails. 

 

 Standaard afzender e-mailadres – e-mail: Het standaard e-mailadres van de afzender voor e-mails. 

 

 Standaard postadres: Het standaard postadres, waarnaar verwezen wordt bij organisaties wanneer 

hierbij het standaard postadres is ingesteld. 
 

 Google Analytics key: De key van Google Analytics voor deze website die gebruikt wordt om de 

statistieken te genereren. 
 
Layout 
 

 Kleuren: Afhankelijk van de gekozen lay-out van de website, kan je de kleuren instellen. 

 

 Afbeeldingen: Afhankelijk van de gekozen lay-out van de website, kan je de afbeeldingen instellen 

(bijvoorbeeld het logo). Voor elke ingestelde taal voor de website worden deze velden herhaald, 
aangezien deze afbeeldingen teksten kunnen bevatten. 

 
Menu’s 
 

In het tabblad ‘Menu’s’ kan je de menu’s koppelen aan degene die voorzien zijn in de lay-out. Voor elke instelbare 
menu (bijvoorbeeld het hoofdmenu, de footer, …) kan je een menu selecteren. Wanneer er meerdere talen 
beschikbaar zijn voor de website, dan kan je deze menu’s per taal instellen. 
 
Sociale media 
 

 Webadres Facebook: De URL van de Facebook-pagina voor deze website. 

 

 Webadres Google+: De URL van de Google+-pagina voor deze website. 

 

 Webadres Twitter: De URL van de Twitter-pagina voor deze website. 

 

 Webadres YouTube: De URL van de YouTube-pagina voor deze website. 

 

 Webadres Flickr: De URL van de Flickr-pagina voor deze website. 
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 Webadres LinkedIn: De URL van de LinkedIn-pagina voor deze website. 
 
Online betalen 
 

 PSPID: De PSPID van de Ogone account. 

 

 SHA-IN passphrase: De SHA-IN passphrase die ingesteld is in de Ogone-account. 
 
Webwinkel 

 

 Pagina verkoopsvoorwaarden: De tekst waarin de algemene verkoopsvoorwaarden omschreven zijn, 

waarnaar verwezen wordt in de webwinkel. 
 
Metadata 
 

 Trefwoorden: De algemene trefwoorden (‘meta keywords’) van de website, die ingesteld worden 

wanneer er geen specifieke ingesteld zijn op een pagina. 
 

 Omschrijving: De algemene omschrijving (‘meta description’) van de website, die ingesteld wordt 

wanneer er geen specifieke ingesteld is op een pagina. 
 

 Opnemen in zoekmachines?: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan zal de website door zoekmachines 

opgenomen worden. In het geval van ‘Nee’ wordt de website niet geïndexeerd door zoekmachines en 
zal hier bijgevolg niet in opgenomen worden. 
 

 Bijkomende metadata: Extra meta tags kunnen hierbij ingevoerd worden. 
 
Beveiliging 

 
Het tabblad ‘Beveiliging’ heeft dezelfde opbouw als het standaard ‘Beveiliging’-tabblad in de andere modules. Deze 
instellingen zijn van toepassing op de website in het algemeen, waardoor je een website kan afschermen door een 
loginformulier. 
 
Publicatiedetails 
 

 Publiceren: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan kan deze website in de front bezocht worden. Indien 

‘Nee’ geselecteerd is, dan kan de website in de front niet bezocht worden, maar is deze in de backoffice 
wel beschikbaar. 
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 Websites 

6.42.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

De ‘Websites’-module is een geavanceerde beheermodule waarmee je de verschillende websites kan beheren die 
je via de backoffice kan instellen. 

6.42.2 Werking 

Deze module zorgt voor het beheer van de verschillende websites, zonder de specifieke instellingen (zie ‘Website-
instellingen’-module). Afhankelijk van het hostingcontract staat er een limiet op het aantal websites, waardoor een 
melding getoond wordt bij de creatie van een nieuwe indien het maximum aantal overschreden is. 
 

Opgelet 

Het verwijderen van een website zorgt ervoor dat deze niet meer beschikbaar is. In de backoffice zijn alle items 
die enkel met deze website gedeeld zijn niet meer beschikbaar. De frontwebsite is in dit geval ook niet meer 
bereikbaar. 

6.42.3 Websites beheren 

Navigeer naar de ‘Websites’-module waarna een overzichtspagina getoond wordt met alle websites die voor jou 
beschikbaar zijn. De detailpagina van een website (om een nieuw item toe te voegen of een bestaand te bewerken) 
bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de website, die gebruikt wordt binnen de backoffice (bijvoorbeeld voor het wisselen 

van website, het instellen van de publicatiedetails, …). 
 

 Url: De URL van de website die gebruikt wordt om de URL’s van de voorbeelden te genereren. Verder 

wordt deze URL ook getoond bij de alias van een item. 
 

 Layout: De lay-out die toegepast wordt voor deze website. Per afwijkend design wordt een nieuwe lay-

out voorzien, die telkens geconfigureerd kan worden. 
 

 Modules: De beschikbare modules die voor deze website actief zijn. 

 

 Talen: De beschikbare talen die voor deze website ondersteund zijn. 

 

 Interne naam: De interne naam van de website, een geavanceerde configuratie-instelling. 

 

 Domain regex: De reguliere expressie die bepaalt met welke URL de website in de front ingeladen 

wordt, een geavanceerde configuratie-instelling. 
 

 Map: Selecteer de map voor de website, een geavanceerde configuratie-instelling. 
 
Publicatiedetails 
 

 Publiceren: Wanneer ‘Ja’ geselecteerd is, dan kan deze website in de front bezocht worden. Indien 

‘Nee’ geselecteerd is, dan kan de website in de front niet bezocht worden, maar is deze in de backoffice 
wel beschikbaar. 
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 Webwinkel 

6.43.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Webwinkel’-module kan je de producten van de e-shop beheren. Per product of in het algemeen kan je 
instellen wie verantwoordelijk is voor de opvolging ervan en via het loket de bestelling kan afhandelen. 

6.43.2 Werking 

Bij de producten kunnen verscheidene eigenschappen ingesteld worden over het product zelf, samen met de prijs- 
en kortingsinformatie en het gewicht. Het gewicht kan gebruikt worden om de verzendkosten te bepalen wanneer 
deze op gewicht ingesteld zijn. Voor de prijs is er één standaard prijs per product, waarbij kortingspercentages op 
basis van het totaalbedrag toegewezen kunnen worden. Naast instellingen bij het product kunnen ook algemene 
eigenschappen ingevoerd worden. 
 
Bij de configuratie of per product kan ingesteld worden welke contactpersonen verantwoordelijk zijn voor de 
opvolging van bestellingen. Wanneer geen opvolging ingesteld is bij het product, dan kan de algemene 
verantwoordelijke het product opvolgen. Door het instelbaar maken bij de producten zelf, kunnen andere personen 
– bijvoorbeeld op andere fysieke locaties – voor de opvolging zorgen, waarbij de eindverantwoordelijke het geheel 
afhandelt. 

6.43.3 Producten beheren 

Navigeer naar de ‘Webwinkel’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met alle producten 
die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een product (om een nieuw item toe te voegen, een bestaand te 
bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Titel: De naam van het product. 

 

 Korte omschrijving: De korte omschrijving van het product die getoond wordt in overzichtslijsten. Geef 

hier een beknopte teaser van het product in. Het aantal karakters dat je maximum kan ingeven wordt 
ingesteld bij de configuratie van deze module. 
 

 Omschrijving: De uitgebreide omschrijving van het product, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Afbeelding: Een begeleidende afbeelding (via upload) die op de overzichtslijsten en de detailpagina bij 

het product getoond wordt. 
 

 Prijs: De prijs van het product, in euro per stuk. 

 

 Kortingen: De lijst van kortingen voor het product waarbij je het kortingspercentage kan invoeren voor 

wanneer een bepaald aantal producten besteld wordt. Wanneer het aantal bestelde items van dit 
product in de bestelling tussen het opgegeven minimum- en maximumaantal ligt, dan wordt het 
bijbehorende percentage als korting toegepast op dit product. Meerdere kortingen kunnen toegevoegd 
worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de kortingen verwijderd worden. 
 

 Gewicht: Het gewicht van het product, uitgedrukt in gram. 
 
Opvolging 
 

 Opvolging door: Wanneer ‘Organisatie’ geselecteerd is, kan je de organisaties selecteren die 

verantwoordelijk zijn voor de opvolging van het product. In het geval ‘Specifieke contactpersoon’ 
geselecteerd is, dan kan je hiervoor de contactpersonen selecteren. 

 
Andere tabbladen 

Rubrieken 
Gerelateerde informatie 
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Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.43.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

 Vocabulary voor de rubrieken: De vocabulary die gebruikt wordt voor de rubrieken en die je in deze 

module via het tabblad ‘Rubrieken’ kan beheren. 
 

 Maximum aantal karakters voor de korte omschrijving: Het maximum aantal karakters waaruit de 

korte omschrijving kan bestaan. Dit aantal is sterk afhankelijk van de lay-out. 
 
Verzendingskosten 
 

 Type: Het type van de verzendingskosten:  

o Gratis: Er worden geen verzendingskosten aangerekend. 
o Vaste prijs: Een vaste prijs wordt als verzendingskosten aangerekend. 
o Op basis van gewicht totale bestelling: Voor verschillende reeksen van het totaalgewicht kan 

het bedrag van de verzendingskosten ingesteld worden. 
o Op basis van bedrag totale bestelling: Voor verschillende reeksen van totaalbedragen kan het 

bedrag van de verzendingskosten ingesteld worden. 
 

 Verzendingskosten vaste prijs: De vaste prijs van de verzendkosten, wanneer ‘Vaste prijs’ als ‘Type’ 

geselecteerd is. 
 

 Verzendingskosten op basis van gewicht totale bestelling: De lijst van verzendingskosten in het 

geval voor een bepaald totaalgewicht besteld wordt, wanneer ‘Op basis van gewicht totale bestelling’ als 
‘Type’ geselecteerd is. Als het totaalgewicht tussen het opgegeven minimum- en maximumgewicht ligt, 
dan worden de bijbehorende verzendingskosten aangerekend. Meerdere verzendingskosten kunnen 
toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de verzendingskosten 
verwijderd worden. 
 

 Verzendingskosten op basis van bedrag totale bestelling: De lijst van verzendingskosten voor 

wanneer voor een bepaald totaalbedrag besteld wordt, wanneer ‘Op basis van bedrag totale bestelling’ 
als ‘Type’ geselecteerd is. Als het totaalbedrag tussen het opgegeven minimum- en maximumbedrag 
ligt, dan worden de bijbehorende verzendingskosten aangerekend. Meerdere verzendingskosten kunnen 
toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de verzendingskosten 
verwijderd worden. 

 
Kortingen 
 

 Kortingen op het totale bedrag van de bestelling: De lijst van kortingen voor de bestelling waarbij je 

het kortingspercentage kan invoeren wanneer voor een bepaald totaalbedrag besteld wordt. Wanneer 
het totaalbedrag van de bestelling tussen het opgegeven minimum- en maximumaantal ligt, dan wordt 
het bijbehorende percentage als korting toegepast op de bestelling. Meerdere kortingen kunnen 
toegevoegd worden door op het ‘+’-knopje te klikken; via het ‘-’-knopje kunnen de kortingen verwijderd 
worden. 

 
Opvolging 
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 Opvolging door: Wanneer ‘Organisatie’ geselecteerd is, kan je de organisaties selecteren die 

verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de bestelling. In het geval ‘Specifieke contactpersoon’ 
geselecteerd is, dan kan je hiervoor de contactpersonen selecteren. 

 
Andere tabbladen 

Reacties 
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 Werkgroepen 

6.44.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Werkgroepen’-module kan je de gegevens van werkgroepen beheren. Naast de informatie over de 
werkgroep kan je aan deze organisaties eveneens contactpersonen koppelen – eventueel met een bepaalde functie 
– waardoor deze personen in de website toegang kunnen krijgen tot extra functionaliteiten, afhankelijk van de 
beschikbare modules en instellingen. 
 
Deze module heeft geen overzichts- en detailpagina voorzien in de website, maar heeft vooral als nut om 
contactpersonen in extra groepen te groeperen voor extra functionaliteiten. Dit kan je bijvoorbeeld doen om pagina’s 
te beveiligen, opvolging in te stellen, … 

6.44.2 Werking 

Voor de werking van deze module, zie de ‘Organisaties’-module. 
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 Wijken en deelgemeenten 

6.45.1 Waarvoor kan je deze module gebruiken? 

Via de ‘Wijken en deelgemeenten’-module kan je de verschillende wijken/deelgemeenten van een gemeente/stad 
beheren. Items uit andere modules (bijvoorbeeld nieuws, activiteiten en openbare werken) kunnen gekoppeld 
worden aan één of meerdere wijken/deelgemeenten om op deze manier de informatie beter gegroepeerd te kunnen 
aanbieden aan de bezoekers van de website (bijvoorbeeld de inwoners van een bepaalde wijk/deelgemeente). 

6.45.2 Werking 

Je kan de items van deze module in de andere modules gebruiken om ze zo aan deze wijk/deelgemeente te 
koppelen. Hiervoor kan je in het ‘Geoinformatie’-tabblad een selectie van de wijken/deelgemeenten instellen. 

6.45.3 Wijken en deelgemeenten beheren 

Navigeer naar de ‘Wijken en deelgemeenten’-module waarna de standaard overzichtspagina getoond wordt met 
alle wijken en deelgemeenten die voor jou beschikbaar zijn. De detailpagina van een wijk/deelgemeente (om een 
nieuw item toe te voegen, een bestaand te bewerken of te kopiëren) bestaat uit een formulier met de volgende 
tabbladen en velden: 
 
Algemeen 
 

 Naam: De naam van de wijk/deelgemeente. 

 

 Omschrijving: De omschrijving van de wijk/deelgemeente, die je kan opmaken met de editor. 

 

 Menu: De menu die getoond wordt op de detailpagina van de wijk/deelgemeente. Wanneer je voor deze 

wijk een specifieke menu wilt opstellen, dan kan je deze in de ‘Menu’-module creëren en beheren. 
 

 Locatie: De locatie (als vorm) van de wijk/deelgemeente op de kaart. 

 
Andere tabbladen 

Gerelateerde informatie 
Contactinformatie 
Geoinformatie 
Reacties 
Metadata 
Beveiliging 
Publicatiedetails 
Menu 
Versiebeheer 

6.45.4 Configuratie 

Algemeen 
 

 Vocabulary voor de trefwoorden: De vocabulary die gebruikt wordt voor het trefwoorden-veld. Nieuwe 

trefwoorden worden hieraan toegevoegd en bestaande worden hieruit geselecteerd. 
 

Andere tabbladen 

Reacties 


