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In- en uitloggen beheeromgeving
Scrol naar beneden en klik op [Beheer] om naar de beheeromgeving van de website te gaan.

Voor je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op [Inloggen].

Je bent nu ingelogd. Je kunt uitloggen door te klikken op [Uitloggen].
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Pagina bewerken
Zorg dat je bent ingelogd in het beheersysteem van de website. Ga vervolgens via het
beheermenu terug naar de homepagina.
Wanneer je succesvol bent ingelogd, zie je op de pagina rechtsboven de button [Pagina
bewerken]. Klik op deze button om de pagina in de bewerkmodus te openen.

Je bent nu in de bewerkmodus van de pagina. Je herkent dit aan de kolom links.
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Tekst bewerken
Klik op het te bewerken element (tekst of afbeelding). Hieromheen verschijnt een blauwe
balk. Klik op het [icoon met het potlood] om het element te bewerken. In de kolom links
verschijnen vervolgens de instellingen van dit element.

In de kolom links staan de instellingen voor het gehele element. Een eventuele titel staat
bovenaan, de langere tekst (beschrijving) of afbeelding iets lager. Je kunt de inhoud direct in
deze omgeving bewerken. De tekst in het tekstvak kun je stijlen met behulp van de knoppen
erboven.
Wanneer je klaar bent met bewerken, klik je onderaan op [Opslaan]. De wijzigingen worden
direct online weergegeven. Klik tot slot op het kruisje [x Sluiten] om uit de bewerkmodus van
deze pagina te gaan.
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Publicaties bewerken
Log in op ISSUU en ga naar je publicaties. Klik op de publicatie die je wilt delen.

Klik in de kolom links voor [Embed on website].

Kies bij ‘First, the basics’ voor [responsive]. Klik vervolgens onderaan op [Get code].
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Een pop-up opent. Je kunt hier kiezen voor verschillende soorten codes. Kies voor [iFrame].
Klik vervolgens op [Copy to clipboard]. De code is nu gekopieerd.

Ga naar de beheeromgeving van de website en kies de publicatie die je wilt vervangen. Klik
op het [icoon met het potlood] om het item te bewerken. In de kolom links zie je onder
HTML-code de code van het huidige item; deze kun je verwijderen. Vervolgens plak je hier
de code die je zojuist hebt gekopieerd vanaf ISSUU. Je kunt de code plakken door op je
toetsenbord tegelijk de volgende toetsen in te drukken: CTRL + V (Windows) of CMD + V
(Mac). Wanneer je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op [Opslaan].
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Fotografie foto’s bewerken
Ga naar de beheeromgeving van de website en klik op het [icoon met het potlood] om het
blok met foto’s te bewerken.

Klik op het icoon van het tandwiel achter het item dat je wilt aanpassen.
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Klik op [Remove] om de bestaande foto te verwijderen. Volg vervolgens de instructies om
een nieuwe foto te uploaden. De thumbnail is het kleine voorbeeld, de volledige afbeelding
is de afbeelding die opent in het groot. Wanneer je klaar bent met bewerken, klik je
linksonder op [Opslaan].
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Video’s bewerken
Ga naar de YouTube-video die je op de website wilt plaatsen en klik op [Share].

Een pop-up opent. Klik op [COPY] om de URL van de video te kopiëren.
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Ga naar de beheeromgeving van de website en kies de video die je wilt vervangen. Klik op
het [icoon met het potlood] om het item te bewerken. In de kolom links zie je onder URL
YouTube of Vimeo de code van het huidige item; deze kun je verwijderen. Vervolgens plak je
hier de URL die je zojuist hebt gekopieerd vanaf ISSUU. Je kunt de URL plakken door op je
toetsenbord tegelijk de volgende toetsen in te drukken: CTRL + V (op een Windows PC) of
CMD + V (op een Mac). Wanneer je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op [Opslaan].
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