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1. Introductie
Welkom bij Umbraco
Umbraco is een contentmanagementsysteem (CMS) waarmee je snel en eenvoudig
informatie op een website kunt publiceren. Je hebt geen voorkennis nodig in het
bijhouden van een website om er toch goed mee te kunnen werken. Een simpel
CMS in gebruik, zonder in te boeten aan mogelijkheden voor jou als gebruiker.
Omdat Umbraco zo eenvoudig is, zou je bijna denken dat er geen handleiding
nodig is. In de praktijk blijkt dit weerbarstiger dus leggen we een en ander graag
nog even overzichtelijk voor je uit.
Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, dan horen we dat
graag.
Met vriendelijke groet,
ZAAKS!
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2. Beginnen in Umbraco
2.1.

Inloggen en uitloggen

Om in te loggen ga je naar je website, gevolgd door /webredactie (bijvoorbeeld
www.zaaks.nl/webredactie). Hier voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Het inlogscherm

Om uit te loggen klik je in het admin-panel op je profielfoto waarna een menu
uitschuift. Klik op ‘Uitloggen’ (of Logout in dit geval) om uit te loggen.

Uitloggen
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2.2.

Umbraco interface

2.2.1. Beginscherm

Als je eenmaal bent ingelogd, kom je in het startscherm. Binnen Umbraco zijn er
verschillende secties die je de mogelijkheid geven verschillende onderdelen van
je websites te bewerken. In de content-sectie kun je de pagina’s van je website
beheren. Het aantal secties dat je ziet (en dus toegang tot hebt) varieert van
gebruiker tot gebruiker en is gebaseerd op hun rol.
Je kunt tussen verschillende secties navigeren door in de zwarte balk links (de
sectie-balk) te klikken op het icoon van je keuze.
Rechts van de sectie-balk vind je de boomstructuur van je website. Om in de boom
te navigeren, klik je op de zwarte pijltjes voor items om eventuele subpagina’s
weer te geven. Door te klikken op een item zelf kun je de pagina laden.

Sectie-balk

Boomstructuur
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Content-sectie

2.2.2. Umbraco op kleinere schermen

Op een desktop met een groot scherm is de boomstructuur altijd zichtbaar. Op
kleinere schermen is de boomstructuur verborgen en komt pas tevoorschijn als je
in de sectie-balk op een van de iconen klikt.
Nadat je (bij gebruik van een klein scherm) in de sectie-balk op een icoon hebt
geklikt, sluit de sectie-balk om ruimte te besparen.

2.3.

Creëren, opslaan en publiceren van content

2.3.1. Een nieuwe pagina creëren

Als eerste zul je de pagina in de boomstructuur moeten selecteren waar de nieuwe
pagina onder komt te hangen. Dit kan de homepagina zijn of een subpagina van de
website. Volg onderstaande stappen voor het aanmaken van een nieuwe pagina.
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1. Ga in de boomstructuur met je muis op de naam van de pagina staan
waaronder je een nieuwe pagina wilt aanmaken. Klik op de drie puntjes (•••)
die verschijnen om te kunnen kiezen uit de types pagina’s die je nieuw kunt
aanmaken.
2. Klik op het type nieuwe pagina dat je wilt aanmaken waarna de nieuwe
pagina laadt in de content-sectie.
3. Geef bovenaan in de content-sectie een naam in voor je nieuwe pagina.

Uitschuifmenu bij aanmaken van nieuwe pagina
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Nieuwe lege pagina

2.3.2. Verschillende opties voor opslaan en publiceren van pagina’s

Er zijn vier verschillende opties voor het opslaan en publiceren van pagina’s. Elke
variant heeft zo zijn voordelen.
Save
De save-optie gebruik je om je pagina op te slaan zonder deze te publiceren. Hij is
dus nog niet te bezoeken op het internet. Het gebruiken van deze optie is
voornamelijk interessant als je je werk tussendoor wilt opslaan, maar het nog niet
geheel klaar is. De save-knop vind je door op het pijltje te klikken naast ‘Save and
publish’ (als je de Engelse versie van Umbraco gebruikt).
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Save and publish
De ‘save and publish’-knop is ideaal als je een eerder opgeslagen pagina alsnog
wilt publiceren of als je bezig bent met het vullen van een nieuwe pagina en hij is
klaar om gepubliceerd te worden.
Gepland publiceren
Gepland publiceren is ideaal als je een pagina wilt publiceren op een bepaald
moment in de toekomst. Om gepland te publiceren, ga je naar de tab
properties/instellingen. In die tab klik je op het kalendericoon. Selecteer de datum
en tijd waarop je de pagina live wilt laten gaan. Wat rest is je wijzigingen opslaan
door op ‘save’ te klikken (niet op ‘Save and publish’).

Opties voor gepland publiceren in de tab ‘properties/instellingen’
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2.3.3. Depubliceren

Zoals met publiceren, heb je ook voor het depubliceren van pagina’s verschillende
opties.
Handmatig depubliceren
1. Ga naar de pagina die je wilt depubliceren.
2. Klik op de pijl rechts van ‘Save and publish’.
3. Selecteer ‘Unpublish/depubliceren’.
Gepland depubliceren
Gepland depubliceren is ideaal als je een pagina op een specifieke datum en tijd
wilt depubliceren. Ga hiervoor naar de pagina die je wilt depubliceren en klik in de
content-sectie op de tab ‘properties/instellingen’. Klik bij het veld ‘Unpublish
at/depubliceren op’ op het kalendericoontje en geef de datum en tijd op van het
moment dat je de pagina offline wilt laten halen. Tot slot klik je op de ‘Save and
publish’-knop.

2.4.

Content vinden

De boomstructuur van Umbraco is hiërarchisch opgebouwd waardoor je content
eenvoudig terug kunt vinden. Als je veel pagina’s en content hebt kan het
voorkomen dat je content niet terug kan vinden. Voor die momenten kun je de
zoekfunctie van Umbraco gebruiken.

De zoekbalk boven de boomstructuur

2.5.

Aanpassen bestaande content
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2.5.1. Content in de boomstructuur

Als je content op een bestaande pagina wilt bewerken, volg je de volgende
stappen:
1. Selecteer de pagina die je wil bewerken.
2. Bewerk de pagina rechts in je scherm.
3. Klik op het driekhoekje rechts naast ‘Save and publish’ en klik op ‘Save’.
4. Om je bewerkingen te zien, klik je links van de button op preview.
5. Ziet je werk er goed uit? Klik dan op ‘Save and publish’.

Uitgeklapte save-knop opties

2.6.

Pagina’s ordenen

De pagina’s in Umbraco worden op een vooraf opgegeven manier. Meestal komen
de nieuwst aangemaakte pagina’s onderaan. Het is echter heel eenvoudig om de
volgorde van pagina’s in je boomstructuur, en dus in bijvoorbeeld in je menu, aan
te passen. Volg daarvoor de volgende stappen:
1. Selecteer de bovenliggende pagina van de subpagina’s die je wil sorteren.
2. Klik met je rechtermuisknop op de drie puntjes rechts van de paginanaam in
de boomstructuur. Kies in het uitklapmenu voor ‘Sort/sorteren’.’
3. Klik en versleep de verschillende items/subpagina’s tot ze in de gewenste
volgorde staan.
4. Sla je wijzigingen op.

2.7.

Een pagina verplaatsen
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Het is eenvoudig om pagina’s te verplaatsen binnen de website. Volg daarvoor de
volgende stappen:
1. Klik in de boomstructuur met je rechtermuisknop op de pagina die je wil
verplaatsen om het context-menu te laten uitschuiven.
2. Selecteer ‘Move/verplaatsen’ en selecteer de bovenliggende pagina
waaronder je je pagina wil plaatsen.
3. Klik op de ‘move’-button onderaan het context-menu om je verplaatsing te
bevestigen.
4. Klik op OK.

2.8.

Een pagina kopiëren

Als je een pagina of structuur die je eerder hebt gemaakt wilt hergebruiken, dan
kun je deze pagina met eventuele subpagina’s kopiëren naar een andere locatie in
de structuur van je website. Om een pagina te kopiëren ga je als volgt te werk:”
1. Klik met je rechtermuisknop op de pagina die je wilt kopiëren om het extra
menu te laten uitschuiven.
2. Selecteer ‘copy/kopiëren’.
3. Klik de pagina in de boomstructuur waaronder het kopie moet komen te
hangen.
4. Klik op ‘move/verplaatsen’.

2.9.

Een pagina verwijderen

Als je een pagina verwijdert wordt deze verplaatst naar de prullenbak. Dit is een
tussenoplossing als je later op je besluit terug wilt komen omdat je de pagina toch
nog nodig hebt. Om een pagina te verwijderen, volg je de volgende stappen.
1. Ga naar de pagina in je boomstructuur die je wilt verwijderen.
2. Klik met je rechtermuisknop op de naam van de pagina in de boomstructuur.
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3. Klik op ‘delete/verwijderen’.
4. Klik op ‘ok’ om te bevestigen dat je de pagina wilt verwijderen.

3. Werken met content
3.1. Rich text editor
De ‘richt text editor’ in Umbraco geeft je de mogelijkheid om zelf websites te vullen
of aan te passen. Je kunt ervoor kiezen om alleen te werken met tekst, maar je kunt
ook afbeeldingen, links of tabellen toevoegen. De editor varieert van website tot
website naargelang de afspraken die je gemaakt hebt met je websitebouwer.
3.1.1. Knoppen in de editor

Hieronder zie je de standaard toolbar. Degene die je website beheert/gemaakt
heeft kan bepalen welke knoppen zichtbaar zijn voor jou. Standaard heb je de
volgende opties.

De standaard aanwezige opties in de toolbar

3.1.2. Sneltoetsen
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Om je werk makkelijker te maken zijn er sneltoetsen. Hieronder een overzicht.
Sneltoets

Actie

Ctrl + A

Alles selecteren

Ctrl + B

Tekst dikgedrukt

Ctrl + C

Kopiëren

Ctrl + I

Tekst schuingedrukt

Ctrl + U

Onderlijnen

Ctrl + V

Plakken

Ctrl + X

Knippen

Ctrl + Y

Redo

Ctrl + Z

Undo

3.1.3. Tekst opmaken

Normaliter zul je niet teveel bezig zijn met het opmaken van je tekst. Umbraco doet zelf al een groot
deel voor je. Een groot deel van het opmaken van tekst gebeurt op dezelfde manier als in Microsoft
Word.

1. Selecteer de op te maken tekst.
2. Klik op de knop van je keu

De knoppen voor het opmaken van tekst

3.1.4. Weergeven/verstoppen HTML
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Als je bekend bent met HTML is het soms fijn om hierin je
aanpassingen te doen. Het geeft je net wat meer mogelijkheden dan
in de standaard rich text editor. De HTML weergeven je pagina, doe
je door op onderstaande knop te drukken.

3.1.5. Links

De knop om links in te voegen kun je gebruiken om woorden of
zinnen naar interne of externe pagina’s te laten verwijzen. Intern wil
zeggen dat het om een pagina gaat op je eigen website, waarbij met
extern bedoeld wordt dat de pagina zich ergens anders op het
internet bevindt.
Linken binnen Umbraco
1. Selecteer de tekst waarvan je een link wilt maken.
2. Klik op de link-knop.
3. Selecteer de pagina waar je naar wilt linken.
4. In de ‘page title field’ geef je de naam in van de tekst die bij de pointer komt
te staan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld slechtzienden.
5. Bij ‘target’ kun je kiezen hoe de nieuwe pagina moet worden geopend. In
hetzelfde raam of in een nieuwe.
Linken naar een pagina op een andere website
1. Selecteer de tekst die je wilt laten linken.
2. Klik op de knop ‘link toevoegen’.
3. Bij URL voer je het adres in waar je naartoe wilt linken.
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4. In het titel-veld voer je de naam in die bij het ‘aanwijsvingertje’ komt te
staan. Dat is belangrijk voor minder-validen die je website bezoeken.
5. In het target-veld geef je aan of de bestemmingspagina in een nieuw venster
moet worden geopend of niet.
6. Tot slot klik je op ‘select’.

Een link maken van een afbeelding
Ook een afbeelding kun je laten linken naar een andere pagina. Volg daarvoor de
volgende stappen.
1. Voeg een afbeelding toe in de rich text editor.
2. Selecteer de afbeelding.
3. Vanaf hier volg je de stappen zoals beschreven hierboven bij het toevoegen
van een normale link.

3.1.6. Werken met afbeeldingen

Om afbeeldingen op een pagina in je website te plaatsen, moet de afbeelding
toegevoegd worden aan de mediabibliotheek van je website.
Een afbeelding toevoegen uit de mediabibliotheek
Als een afbeelding zich al in die bibliotheek bevindt, volg je de volgende stappen
om deze aan een pagina toe te voegen:
1. Plaats de cursos op de plek in de editor waar je de afbeelding wilt
toevoegen.
2. Klik op de ‘media picker’-knop in de toolbar om het menu te openen waar je
de afbeelding kunt selecteren.
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3. Klik op de map waarin de afbeelding zich bevindt.
4. Klik op de kleine versie van de afbeelding die je toe wilt voegen.
5. In het titel-veld zet je de titel van de afbeelding. Dit is wederom belangrijk
voor bijvoorbeeld minder-validen die je website bezoeken.
6. Klik ‘insert/toevoegen’ om de afbeelding toe te voegen.
Een afbeelding toevoegen vanaf je computer
1. Plaats de cursos op de plek in de editor waar je de afbeelding wilt
toevoegen.
2. Klik op de ‘media picker’-knop in de toolbar om het menu te openen waar je
de afbeelding kunt selecteren.
3. Klik rechtsboven in het menu op de upload-knop.
4. Selecteer de afbeelding in het pop-up menu.
5. In het titel-veld zet je de titel van de afbeelding. Dit is wederom belangrijk
voor bijvoorbeeld minder-validen die je website bezoeken.
6. Klik ‘insert/toevoegen’ om de afbeelding toe te voegen.

Upload-knop om een afbeelding te uploaden

Een afbeelding verwijderen van je pagina
Als je een afbeelding van je pagina wilt verwijderen, selecteer je deze en druk je
op de delete-knop op je toetsenbord.

3.1.7. Tabellen
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Tabellen kun je gebruiken om informatie in een grid-vorm te gieten. Je selecteert
het aantal kolommen en rijen waaruit je tabel moet bestaan. Dit kun je later
aanpassen dus het is niet belangrijk precies het juiste aantal rijen en kolommen te
weten.

Een tabel aanmaken in de rich text editor

Een bestaande tabel bewerken
Om een bestaande tabel te bewerken, klik je op het tabel waardoor er in elke hoek
een klein vierkantje verschijnt. Eventueel klik je hierna in de toolbar op de menuknop. In de pop-up die verschijnt kun je instellingen aanpassen.
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Een bestaande tabel bewerken

Instellingenraam voor je tabel

4. Media management
Alle media die je op je website gebruikt dient eerst te worden geüpload naar de
media sectie, ofwel de mediabibliotheek. Je kunt er mappen aanmaken zoals op je
eigen computer.

4.1. Werken met mappen
Mappen kunnen worden gebruikt om de media in je website te stroomlijnen. We
raden aan om mappen te gebruiken omdat het overzicht anders al snel verdwijnt.
Een map aanmaken
1. Selecteer de map waaronder je een nieuwe map wil aanmaken.
2. Klik op met je linkermuisknop op (•••) en selecteer dat je een map wilt
aanmaken.
3. Geef een naam aan voor de nieuwe map en klik op ‘save/opslaan’.
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Mappen zijn er enkel om structuur aan te brengen in de media. De URL van een
afbeelding veranderd niet door het in een map te plaatsen.

Uitschuifmenu bij aanmaken van nieuwe map

Een map bewerken
Als je een bestaande map wilt aanpassen, ga je als volgt te werk:
1. Klik in de media-structuur op de map die je wilt aanpassen.
2. Je kunt nu op de titel klikken om deze aan te passen.
3. Klik op opslaan om de nieuwe naam op te slaan.
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Een map verwijderen
1. Selecteer de map die je wilt verwijderen.
2. Klik met je rechtermuisknop de naam van de map en selecteer
‘delete/verwijderen’.
3. Klik ‘ok’ om te bevestigen.
Let er wel op dat de inhoud van de map die je verwijdert ook naar de prullenbak
worden verplaatst.

4.2. Werken met een afbeelding of file
Een afbeelding of file uploaden
1. Selecteer de map waarin je de nieuwe afbeelding of file wil opslaan.
2. Klik op de pijl met daaronder de woorden ‘click to upload’. Selecteer de
afbeelding of file op je harde schijf. Je kunt ook een afbeelding in de ruimte
slepen.
3. Selecteer je afbeelding of file.
Een afbeelding of file verwijderen
Als je de media-sectie een beetje wilt opruimen, kun je afbeeldingen en/of files
weggooien. Als je een afbeelding of file verwijderd hebt, kun je deze terugvinden
in de prullenbak. Vanuit de prullenbak kun je bestanden altijd terughalen. Om een
afbeelding te verwijderen volg je de volgende stappen.
1. Selecteer de file die je wilt verwijderen.
2. Klik met je rechtermuisknop de file en kies delete in het context-menu.
3. Klik ok om de afbeelding te verwijderen en te verplaatsen naar de
prullenbak.
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Een afbeelding of file verplaatsen
Je kunt vrij eenvoudig media verplaatsen tussen verschillende mappen.
1. Selecteer de afbeelding of file die je wilt verplaatsen.
2. Klik met je rechtermuisknop op de afbeelding of file en kies
‘move/verplaatsen’ in het context-menu.
3. Selecteer de bovenliggende map waarin je de afbeelding of file wilt
plaatsen.
4. Klik ‘move/verplaatsen’.
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