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Afbeelding 1  

Afbeelding 2  

1 Inloggen scherm 
Om uw website te kunnen onderhouden dient u in te loggen in WWB. Ga met een 
webbrowser naar: http://mijn.webworkbench.nl/ Vul de door u (te) ontvangen 
logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in.  
 
Compatibiliteit 
Web Workbench ondersteund alle populaire webbrowsers:  
x Internet Exporer 
x Firefox 
x Chrome 
x Safari. 

  

2 Algemeen 
Hieronder staat de welkomstpagina van Web Workbench (WWB) afgebeeld. De aandachtspunten in de afbeelding 
(alfabetisch) corresponderen met die van de onderstaande uitleg. 
 

 
A. Modules: In dit overzicht worden de actieve en inactieve modules weergegeven. 
B. Quick links: Snel naar de modules en-of pagina’s. 
C. Support: Indien je vragen/opmerkingen hebt kunt u met deze gegevens contact met ons opnemen. 
D. Service updates: Hier worden nieuwsitems geplaatst die betrekking hebben op de ontwikkeling van WWB. 
E. Twitter: De laatste tweet van React online media (#reactreageert). 
F. Subnavigatie: Links naar pagina’s die onder Algemeen vallen. Op afbeelding 2 is het Dashboard zichtbaar.  
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Afbeelding 3  

Afbeelding 4  

Hieronder worden de links Adresgegevens en Zoekmachine ook uitgelegd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zoekmachines 
Hierin staan basisgegevens waar een zoekmachine gebruik van maakt (afbeelding 3) 

� Sitetitel, de titel van de website. Deze komt voor in de titelbalk van de browser. (daar waar het 
sluitkruisje ook staat) 

� Standaard titel. Indien er om een bepaalde reden geen titel in de balk voorkomt zal deze titel worden 
getoond. 

� Omschrijving. Dit is de tekst die door de zoekmachines bij de zoekresultaten wordt weergegeven, plaats 
hier bij voorkeur een korte pagina omschrijving. 

� Zoekwoorden. Plaats hier een aantal keywords, de zoekmachines zullen deze meenemen om de site te 
indexeren. 

 
 
 
 
 
 

  
Adresgegevens 
Hier kunnen de bezoek- en postadresgegevens worden ingevoerd. Het e-mailadres dat hier is ingevuld zal 
standaard gebruikt worden door de formulieren-module. 
 

G. Navigatie 
Hier vindt u alle pagina’s van Web Workbench. U bent nu in het menu Algemeen. 
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Afbeelding 5  

3 Bibliotheek 

 
 
Onder het tabje Bibliotheek worden diverse documenten zoals afbeeldingen (JPG, GIF en PNG), Word- en PDF 
bestanden verzameld. 
 
 
A. Afhankelijk waar je je afbeelding voor wilt gebruiken selecteer je de juiste map. Zodra je een afbeelding 

geupload hebt worden de afmetingen aangepast. Het is daarom van belang dat je de juiste map selecteert. 
De  map Normaal gebruiken we voor afbeeldingen binnen de editor (zie hoofdstuk 4.5 ‘Pagina bewerken in 
editor). De map Fotoalbum voor de foto’s, de map TopBanners voor de module Brandbox en de map 
Producten voor productgerelateerde afbeeldingen. Iedere map heeft zijn eigen eigenschappen. Het overzicht 
kan per website verschillen. Binnen de bestaande mappen kunnen ook submappen worden aangemaakt. Deze 
behouden de eigenschappen van de bovenliggende map.  

B. Geeft de lijst met alle afbeeldingen weer. Elk bestand heeft een aantal indicatoren (bestandstype, grootte, 
datum van toevoegen aan de bibliotheek en afmetingen van het bestand). Door te klikken op de indicatoren 
is het mogelijk om de lijst te sorteren.  Bovenaan de lijst staan paginanummers, die het aantal pagina’s met 

bestanden weergeeft. Door dubbel te klikken op een afbeelding kunt u het origineel bekijken. 
C. Hier kan worden gewisseld tussen een lijst- of voorvertoningweergave. Dit kan gemakkelijk zijn bij het zoeken 

naar afbeeldingen. 
D. Om afbeeldingen aan de bibliotheek toe te voegen (uploaden) kunt u kiezen voor “Toevoegen”. U kunt ook 

een afbeelding selecteren en dan op de knop “Verwijderen” klikken. Wilt u meerdere afbeeldingen 
verwijderen? Maak een selectie uit de afbeeldingen die u wilt verwijderen en klik vervolgens op “Selectie 
verwijderen”. 

E. U kunt in dit veld snel zoeken naar de bestandsnaam van een afbeelding.  
 

  



 

React voor resultaat 6 / 12 
 

Afbeelding 7  

  

3.1 Afbeeldingen toevoegen 
Het is mogelijk meerdere bestanden tegelijk te uploaden. Het 
venster van afbeeldingen toevoegen (afbeelding 7) bestaat uit 
de volgende stappen (3.1.1) en de visuele feedback (3.1.2). 
 

3.1.1 Stappen  
 
1. Map: de map waar je naar wilt uploaden  
2. Als bestanden al bestaan: actie met afbeeldingen met 

dezelfde bestandsnaam: 
a. Nieuwe bestanden overslaan: een bestaande 

afbeelding wordt niet overschreven 
b. Oude bestanden overschrijven: het bestand 

wordt overschreven 
3. Selecteer uw afbeeldingen: selecteer de 

afbeelding(en) op uw computer.  
4. Upload: alle bestanden worden geupload 

 
3.1.2 Visuele feedback 
A. Wachten op actie. Optie om de afbeelding te annuleren in de te uploaden lijst. 
B. Het uploaden van de afbeelding is geannuleerd.  
C. Bezig met uploaden: de afbeelding is bezig met uploaden en het verloop is zichtbaar in procenten.   
D. Bezig met verwerken: de server is bezig op de afbeelding te comprimeren en schalen naar het juiste formaat.   
E. Voltooid: de afbeelding is klaar met uploaden en kan gebruikt worden in de website. 

 
 
Er zijn echter limieten gesteld aan het uploaden van meerdere bestanden. Zo kunnen er maximaal 25 bestanden 
tegelijk worden geupload met een maximaal grootte van 50 mb. De maximaal te uploaden bestandsgrote 
bedraagt 5120Kb (5MB) per bestand.  
 
De afbeeldingen worden na het uploaden automatisch geoptimaliseerd voor gebruik op internet. Dit t.b.v. de 
laadsnelheid van de site. Dit geldt niet voor afbeeldingen die kleiner zijn of al op het juiste formaat worden 
geupload. 
 
Gebruik de juiste map voor de juiste doeleinden. De map “normaal” wordt doorgaans gebruikt voor afbeeldingen 
die in de pagina content geplaatst zullen worden. In de map “fotoalbum” worden afbeeldingen geplaatst die 
gebruikt kunnen worden binnen de Fotoalbum-module. Deze afbeeldingen worden bij het uploaden naar de 
“fotoalbum” map naar verschillende formaten verwerkt voor kleine en grote viewus 
 
U kunt zelf ook nieuwe mappen aanmaken om de afbeeldingen beter te rangschikken. Maak een nieuwe map 
altijd aan binnen een door React online media aangemaakte map (bv normaal, fotoalbum). Deze mappen hebben 
al een voor gedefinieerd upload-formaat. 
 

  

 
 

 
Alle afbeeldingen dienen op de status “Voltooid” (Afbeelding 7, D) te staan voordat het venster 
“Afbeelding Uploaden” afgesloten kan worden.  
 

 
 

 
Brandbox afbeeldingen beschikken over het algemeen over afwijkende afmetingen. Om af 
afbeeldingen hier voor te optimaliseren kunt u gebruikmaken van een fotobewerking-programma.  
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Afbeelding 8  

4 Pagina’s 

 
Onder het tabje “Pagina’s” vinden we de structuur van de website met daaronder de webpagina’s. Het kan 
voorkomen dat er een aantal extra mappen in de structuur voorkomen (zie afbeelding D), zoals “hoofdmenu”, 
“menu bovenin”, “menu onderin” of “algemeen”. Dit kan per website verschillend. Indien hierover onduidelijkheid 
bestaat kunt u contact opnemen met de helpdesk (tel: 0493-399 440). In de map Hoofdmenu bevindt zich de 
hoofdnavigatie van de website, zoals deze online zichtbaar is.  
  

4.1 Hoofdmenu (A) 
Nieuwe Pagina  Hier maakt u een nieuwe pagina aan. Deze is pas zichtbaar in het overzicht (A) 

wanneer de Pagina  Eigenschappen (B) zijn ingevuld en opgeslagen. 
Kopiëren Het kopiëren van een pagina compleet met inhoud. 
Nieuwe Map Hier maakt u een nieuwe pagina aan. 

Verwijderen Verwijder een geselecteerde pagina. Dit kan niet wanneer er nog onderliggende 
pagina’s zijn gekoppeld. 

 

4.2 Pagina functies (B) 
Vergrendeld

  
Als er een vergrendeld-icoontje bij de pagina staat betekent het dat de pagina 
dermate belangrijk is dat deze niet verwijdert kan worden. 

Pagina online 
Pagina offline 

Door te klikken op de gekleurde indicatie knoppen kunt u snel wisselen tussen een 
online of offline pagina status. 

Let op Dit betekent dat er bepaalde informatie ontbreekt of er zich een probleem voordoet. 
De informatie wordt zichtbaar als u met uw cursor op het icoon gaat staan. Over het 
algemeen ontstaat deze melding wanneer een pagina nog geen inhoud bevat. 
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Afbeelding 9  

4.3  Pagina eigenschappen (C) 
Klik op een pagina (A), de pagina eigenschappen (B) worden nu zichtbaar. Hierin kunnen diverse eigenschappen 
van een pagina worden aangepast, zoals: 
Tekst   Menu titel. 
Valt onder De locatie van de pagina binnen het menu. 
Module Een module koppelenaan de pagina. 
Pagina titel De kop van de tekst/pagina.  
Omschrijving T.b.v. de zoekmachines. 
Zoekmachine T.b.v. de zoekmachines. 
Volgnummer Positie van de pagina in de website structuur (bv navigatie volgorde). 
Online Standaard staat een pagina offline. Wilt u de pagina direct online zetten, dan vinkt u dit aan.  

Deze eigenschap heeft als functie om een pagina ‘online’ of  ‘offline’ te plaatsen. (zie ook 4.2 
‘Pagina functies’ voor dezelfde functie). 

Template Een website kan verschillende templates (ofwel sjablonen) bevatten. Een standaard pagina 
maakt gebruik van  de template “Default”. De homepage uiteraard van de template “Home”. 
Hier kunnen meerdere opties selecteerbaar zijn. 
 

4.4 Pagina acties (E) 
Opslaan Na wijzigingen te hebben doorgevoerd dient u altijd op Opslaan te klikken 
Bewerk inhoud Hier kan een pagina worden voorzien van de daadwerkelijke inhoud ©. 
Extra Eigenschappen  
 

Binnen dit veld kunnen custom opties worden toegevoegd. Als het van toepassing is op 
uw website kunt u hier een Brandbox selecteren. 

Verwijder inhoud  
 

Hier kunt u de pagina inhoud verwijderen, waardoor deze online niet meer zichtbaar is. 
Wanneer u gebruik maakt van meerdere talen kunt u zo de irrelevante pagina’s uitzetten 
zodat deze online niet getoond worden. Gebruikt u pagina-sjablonen dan kunt u deze 
opnieuw selecteren wanneer u de inhoud verwijdert.  

4.5 Pagina bewerken in de Editor 
De inhoud van de pagina kan worden bewerkt door middel van de Editor. Klik op de button Bewerk inhoud om 
deze Editor te openen. Binnen de Editor kan een pagina op eenvoudige wijze, zoals dat ook mogelijk is in de 
meest gerenommeerde tekst verwerkers,  worden bewerkt. Naast de basisfuncties; bold, italic, uitlijning en 
opsomming kunt u teksten een door ons ingestelde stijl geven. Deze stijlen vindt u in een pulldown (F). Daarin 
zijn 5 stijlen aangegeven. Zodra u een stijl kiest zal de complete alinea (G) deze stijl aannemen. Hieronder volgt 
een kort overzicht van een aantal veel gebruikte functies binnen de Editor: 
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 Standaard knoppen. Deze knoppen hebben dezelfde functie als in de tekstverwerker Microsoft Word. 

 

 
 

 
Opslaan. Met deze knop kunt u de website opslaan. 

 
 

 
Link. Met dit gereedschap is het mogelijk andere pagina’s of mailadressen te linken aan een tekst. Het 
link venster bestaat uit 3 tabjes (link Info, Target en Advanced). 
Onder het tabje Linkomschrijving kan bij Linktype gekozen worden uit 3 manieren van linken, namelijk : 

1. URL: links naar externe pagina’s  
2. Link: interne links  
3. E-mail: linken naar e-mailadressen 

Bij URL en Link wordt een link automatisch in het huidige venster getoond, wanneer dit niet gewenst is, 
kan dit onder Target worden ingesteld. Het tabje Advanced kan worden gebruik om een tekst aan de 
link toe te voegen (aanbevolen door zoekmachines). 
Link verwijderen. Het linker icoontje is voor toevoegen en de rechter om het weer te verwijderen. 
Document invoegen.  Om een document te koppelen klikt u op ‘Document invoegen’. Vervolgens 
selecteert u het desbetreffende document. 

 
 

 
Afbeelding invoegen. Zet de cursor op de plaats waar u de afbeelding wilt plaatsen. Klik daarna op 
het icoontje “Afbeelding invoegen”. Een nieuwe popup volgt met alle beschikbare afbeeldingen uit de 
bibliotheek. Kies een afbeelding. De afbeelding staat nu in de tekst, klik de afbeelding aan en klik op 
links of rechts uitlijnen. 

 
 

 
Tabellen. Het is mogelijk om tabellen te maken met de eerste functie (bij G). Klik op het tabellen 
icoontje en selecteer het aantal kolommen en rijen dat gewenst is. 

 
 

 
Embed functie. Youtube filmpjes, Google Maps of andere rich media toepassingen kunnen met deze 
functie worden geplaatst. Gebruik daarvoor de embed code die door de betreffende websites wordt 
aangeboden. Deze kunt u in het embed veld kopiëren.  

 
 

 
Speciale karakters. Met deze functie wordt het makkelijker om speciale karakters/tekens aan content 
toe te voegen zoals é, ©  en ™. 
 

 Toon blokken. Hiermee kunt u makkelijk de alinea’s herkennen. 
 

 Code. HTML bron code. Gelieve hier zo min mogelijk gebruik van te maken. 
 

x  

x  

� Wanneer een pagina bewerkt is, vergeet niet op Opslaan te klikken. 

� Met de toets Enter begint u een nieuwe alinea en met Shift + Enter een nieuwe regel. 

� Bij het plaatsen van teksten vanuit Word wordt alle opmaak verwijderd.  

 
 

 
 

 
Begin elke pagina met een titel met als stijl ‘Kop 1’, voor een optimaal zoekresultaat op het web.  
‘Kop 2 & 3’ kunt u gebruiken voor de overige titels. 
 

 
 
 

5 Modules 
Functionaliteit welke anders is dan die van een standaard pagina bevind zich een bepaalde module. Uw website is 
dmv Web Workbench modulair uitbreidbaar. Denk aan een formulier of fotoalbum. 
 

5.1 Algemeen 
 
Bij het kiezen van een module onder het tabje “Modules” krijg je het bovenstaande scherm te zien. In dit geval 
Fotoalbum. De structuur van de pagina indeling is vrijwel het zelfde als die van het tabje “Pagina’s”. Dat geld 
voor vrijwel alle modules. 
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A. Mappenstructuur van betreffende module. 
B. Items overzicht. 
C. Item aanmaken of verwijderen. 
D. Eigen schappen van een item 

 
5.2 Nieuws  
Nieuw bericht  
1. Klik op “Nieuw Bericht” 
2. Vul de eigenschappen in 

(De datum is hetgeen dat wordt getoond op de site. Wilt u het bericht een dag later pas plaatsen dan kunt u 
dat ingeven bij Publicatiedatum. De archiefdatum wordt gebruikt voor het automatisch offline zetten van een 
bericht zodra het niet meer getoond mag worden. Dit gebeurt dan automatisch.) 

3. Klik op “Bewerk inhoud” om het bericht te plaatsen (zie 4.5 Editor) 
 
Bewerken. 
1. Klik op een bestaand bericht. Nu kunt u de eigenschappen en de inhoud van het bericht aanpassen. 

 

5.3 Formulieren 
De formulieren module wordt gebruikt voor het aanmaken van de verschillende invulformulieren. 

� Nieuwe formulieren kunnen worden aangemaakt door op het plusje (C) te klikken. Vervolgens kunt u 
nieuwe velden toevoegen met “Veld toevoegen” (rechtsboven). 

� Elk veld heeft eigenschappen. Bij het toevoegen of bewerken van een veld kunt u naast tekst, ook een 
type kiezen. Het type veld geeft aan of het bijvoorbeeld een tekstveld of password veld e.d. moet zijn. 

� Het vinkje bij “Verplicht” zorgt er voor dat op de site het veld aangeduid wordt met een sterretje. Dit veld 
wordt automatisch gecontroleerd op inhoud. 

� Bij formaat kunt u aangeven of het een telefoonnummer is of bijvoorbeeld een e-mailadres. Als dit veld 
vervolgens wordt gecontroleerd omdat deze verplicht is, wordt gekeken naar het aantal nummers in het 
telefoonnummer (10) of naar of het e-mailadres geldig is (apestaartje en de extensie .nl of .com). 

� Indien een veld als verplicht wordt aangegeven, dient ook de foutmelding te worden ingevuld. Dit wordt 
dan bij een onjuist ingevuld veld getoond in een melding. 
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� Formulier, dit geeft aan welk formulier wordt bewerkt of aan welk formulier een veld wordt toegevoegd. 
 

x  
x  

Een module zoals  fotoalbum, nieuws etc. dient altijd gekoppeld te worden aan een pagina. Deze kan 
je terug vinden bij de pagina eigenschappen (hoofdstuk 4.3) 
 

 
6 Support 
Op de support pagina kunt u hulpvolle informatie terugvinden over het CMS Systeem Web Workbench®. 

Web Workbench® wordt continue doorontwikkeld zodat we onze klanten snel kunnen voorzien van de nieuwste 
technieken en gemakken.  Doordat we regelmatig nieuwe en verbeterde functies toevoegen kunnen bepaalde 
handelingen of indelingen veranderd zijn. Op de support pagina staat daarom dit document waar we deze 
vernieuwingen in verwerken.  
 

7 Helpdesk 
Mocht u ondanks de workshop, deze gebruiksaanwijzing en de diverse online helppagina’s in Web Workbench® 
nog vragen hebben over de bediening van Web Workbench® dan zijn wij hiervoor tijdens kantooruren bereikbaar 
op onze helpdesk; 
 
Telefoon: 0493-399440 (tijdens werkdagen tussen 09.00 en 17.30 ) 
E-mail:  helpdesk@webworkbench.nl 

8 Tips & trucs 
Heeft u nog tips of wensen met betrekking tot Web Workbench® dan vernemen we dat graag. Op deze manier 
kunnen wij er voor blijven zorgen dat Web Workbench® kan blijven groeien.  


