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Wat is EPiServer OnlineCenter?

EPiServer OnlineCenter is de hoofdtoegang tot EPiServer CMS en verwante modules. OnlineCenter geeft een

overzicht van uw website met een gemakkelijke toegang tot alle geïntegreerde modules. Ze zijn beschikbaar

vanuit het bovenste menu van OnlineCenter. Bovendien kan OnlineCenter aangepast worden aan uw behoeften

en kunt u uw eigen "gadget" toevoegen aan het dashboard voor een snelle toegang. Gadgets kunnen gebruikt

worden om activiteiten op de site te volgen. U kunt bijvoorbeeld recent gewijzigde pagin's of registraties op

een formulier weergeven. Met OnlineCenter bent u steeds op de hoogte van wat er gebeurt op de website!

De twee belangrijkste elementen van OnlineCenter zijn:

l De algemene navigatie bovenaan, voor een snelle toegang tot de geïntegreerde modules op de

website.

l Het site dashboard voor het verzamelen en het weergeven van de belangrijkste informatie van de

website. Het site dashboard is gepersonaliseerd en ziet er verschillend uit voor verschillende

gebruikers, afhankelijk van hun keuzes met betrekking tot de inhoud.

Globaal Navigatie

In het bovenste menu van het OnlineCenter van EPiServer vindt u de algemene navigatie. Hier ziet u alle

verschillende modules die geïntegreerd zijn in uw website, bijvoorbeeld EPiServer Community of producten

van derden die geïntegreerd zijn met EPiServer CMS in uw oplossing. Afhankelijk van de module die u

selecteert, zal het submenu op de tweede rij er anders uitzien, met de weergaven en functies van de specifieke

module. In het geval van EPiServer CMS krijgt u bijvoorbeeld rechtstreeks toegang tot de bewerkings- en

beheermodus wanneer u op "CMS" klikt.
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Website Dashboard

Het dashboard van de website verzamelt en geeft belangrijke informatie van de website weer. Het dashboard is

ook een invoeggebied waar u aangepaste gadgets kunt toevoegen om belangrijke informatie weer te geven en

snel toegang te bieden tot gemeenschappelijke taken of vaak gebruikte kenmerken. Het kunnen bijvoorbeeld

recent gewijzigde pagina's, taken, opmerkingen of andere activiteiten op de website zijn.

Het dashboard bestaat uit tabbladen, gadgets en zones:

l Met tabbladen kunnen verschillende weergeven gemaakt worden bijvoorbeeld voor verkoop,

marketing of webmasters.

l De zones bepalen de indeling van het dashboard zodat u de informatie zoals gewenst kunt organiseren.

Zones verdelen de indeling van de tabbladen van het dashboard in een, twee of drie kolommen,

afhankelijk van uw keuze. Er is altijd ten minste een tabblad beschikbaar, en het eerste standaardtabblad

heeft twee kolommen.

l Met behulp van gadgets maakt u uw eigen weergaveobjecten zoals een lijst van recent gewijzigde

pagina's, een nieuwslijst of snelkoppelingen.

Het OnlineCenter Dashboard Openen

Bij het aanmelden op de website kan het OnlineCenter dashboard geopend worden door de optie Dashboard

te selecteren in het menu van een pagina in weergavemodus dat verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt.

U kunt het OnlineCenter ook openen vanuit de weergavemodus van EPiServer CMS door het tabblad Start te

selecteren in de algemene navigatie.
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EPiServer OnlineCenter Menu

Het OnlineCenter menu in de rechter bovenhoek van het scherm bevat de volgende opties:

l Als u op het logo van EPiServer klikt, gaat u naar www.episerver.com.

l Als u op het "oog"-symbool klikt, gaat u naar de Weergavemodus van de website.

l Als u op het symbool "?" klikt, wordt een keuzelijst geopend waar u naar de online help kunt gaan voor

modules in uw installatie.

l Als u de optie Beheerder selecteert, worden uw instellingen geopend voor de verschillende modules

in uw installatie, waaronder onderdelen en Microsoft-invoegtoepassingen voor EPiServer CMS. Van

hieruit kunt u ook afmelden uit OnlineCenter.

l De zoekfunctie van OnlineCenter is beschikbaar rechts in het OnlineCenter menu.

Zoeken in EPiServer producten

EPiServer OnlineCenter heeft een gesofisticeerde zoekfunctie waarmee u kunt zoeken in de inhoud van alle

geïntegreerde modules van uw website. De knop Zoeken bevindt zich in de rechter bovenhoek van het

OnlineCenter.

U kunt niet enkel zoeken naar pagina's met een bepaalde naam, maar u kunt ook zoeken naar pagina's met een

bepaalde tekstreeks. Dit wil zeggen dat als u niet meer weet wat de naam of het ID-nummer van de pagina is,

maar wel wat de eerste regels van de tekst zijn, u de pagina gemakkelijk kunt ophalen. U kunt ook zoeken in

bestanden op de website.

Wanneer u een koppeling in de lijst met zoekresultaten selecteert, zal informatie over de pagina weergegeven

worden, zodat u het correcte item kunt identificeren. Als u op een koppeling klikt, zal het item geopend

worden, bijvoorbeeld een pagina van EPiServer CMS.

Het is mogelijk verschillende zoekopties te configureren in OnlineCenter, lees hierover meer onder

Zoekconfiguratie in OnlineCenter.
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Werken met EPiServer OnlineCenter

EPiServer OnlineCenter is de hoofdtoegang tot uw website, en biedt toegang tot EPiServer CMS en

geïntegreerde modules en systemen. Naast het gebruik van OnlineCenter om uw website op te volgen, omvat

werken met OnlineCenter de volgende taken:

l Maken van tabbladen - tabbladen toevoegen, bewerken en verwijderen.

l Maken van gadgets - gadgets toevoegen, bewerken en verwijderen.

l Organiseren van het dashboard - de objecten plaatsen waar u ze wilt, in kolommen en onder

tabbladen.

Tabbladen

Tabbladen worden gebruikt voor het organiseren van de informatie van OnlineCenter. U kunt uw eigen

tabbladen maken, en gewenste gadgets toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tabblad hebben voor het

marketingteam, en een voor de productredacteurs, met specifieke gadgets die beschikbaar zijn voor elk van

deze groepen. U kunt de indeling van elk tabblad aanpassen door het aantal kolommen te bepalen voor het

weergeven van de informatie. Er zal altijd ten minste een standaardtabblad beschikbaar zijn in het overzicht van

OnlineCenter.
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Tabbladen aanmaken

U kunt nieuwe tabbladen toevoegen om het overzicht van OnlineCenter te organiseren:

1. Klik op het groene plussymbool in het tabbladdeel van het dashboard.

2. Voer een naam van de tabblad in het veldNaam tabblad in.

3. Definieer in het veld Indeling in hoeveel kolommen het informatiegebied van het tabblad ingedeeld

moet worden door op een van de beschikbare opties te klikken.

4. Selecteer Toevoegen om het tabblad op te slaan. Het nieuwe tabblad zal weergegeven worden met

een lege informatiezone waar u de gewenste gadgets kunt toevoegen.

U kunt de volgorde van de tabbladen niet wijzigen nadat u ze aangemaakt hebt.

Tabbladen bewerken

U kunt een tabblad bewerken om de indeling of de beschikbare gadgets te wijzigen.

1. Selecteer Bewerken in de keuzelijst voor het tabblad dat u wilt bewerken.

2. U kunt de naam van het tabblad wijzigen in het veldNaam tabblad.

3. U kunt de indeling van de tabblad wijzigen in het veld Indeling. Bestaande gadgets zullen verplaatst

worden naar beschikbare kolommen in de nieuwe indeling.

4. Kies Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

U kunt het venster tabblad bewerken sluiten door op de onderste lijst van het venster te klikken, of

door op de knop Venster samenvouwen rechts bovenaan te klikken. Merk op dat uw wijzigingen

slechts opgeslagen zullen worden als u opOpslaan klikt.

Tabbladen verwijderen

U kunt een tabblad verwijderen van het dashboard van OnlineCenter.
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1. Selecteer Verwijderen in de keuzelijst voor het tabblad dat u wilt verwijderen. U kunt een tabblad

ook verwijderen door op het symbool X daarnaast te klikken.

2. Als u Verwijderen geselecteerd hebt, zal er een bevestigingsbericht weergegeven worden. Selecteer

OK om te bevestigen dat u het tabblad wilt verwijderen.

3. Het verwijderen kan ongedaan gemaakt worden door op de koppelingOngedaan maken te klikken

in het bevestigingsbericht dat bovenaan weergeven wordt. Het tabblad zal dan teruggeplaatst worden

samen met alle gadgets.

Er moet altijd ten minste een tabblad beschikbaar zijn in het OnlineCenter, hetgeen betekent dat het

laatste overblijvende tabblad niet verwijderd kan worden.

Gadgets

Een gadget is een kleine toepassing die weergegeven kan worden op het OnlineCenter dashboard voor een

snelle toegang. OnlineCenter is voorzien van een aantal vooraf gedefinieerde gadgets. U kunt ook uw eigen

gadgets ontwikkelen en aanpassen om te voldoen aan uw behoeften en de taken waarmee u werkt. Meer

informatie over de ontwikkeling van gadgets vindt u in de technische documentatie voor OnlineCenter en

EPiServer CMS op world.episerer.com. Elk gadget heeft een keuzelijst in de rechter bovenhoek. Wat u in het

menu ziet, is afhankelijk van de functionaliteit die beschikbaar is voor het gadget, maar u vindt hier meestal ten

minste de opties Bewerken en Verwijderen.
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Gadgets toevoegen

1. Selecteer Gadgets toevoegen... bovenaan het OnlineCenter.

2. Kies het type gadget dat u wilt toevoegen door erop te klikken. De gadgets die u in de lijst ziet, kunnen

verschillen tussen verschillende websites afhankelijk van welke gadgets geïmplementeerd zijn.

3. Het gadget zal toegevoegd worden aan het OnlineCenter dashboard, waarmee u kunt blijven werken.

4. Sluit het gadgetvenster door nogmaals op de knop Gadgets toevoegen... te klikken, of door op het

onderste frame van het venster te klikken.

Gadgets bewerken

1. Om een gadget te bewerken selecteert u de optie Bewerken in het gadgetmenu in de rechter

bovenhoek van het gadget. Afhankelijk van welk type gadget het is, kan het gadget ook op andere

manieren bewerkt worden. In dit voorbeeld bewerken we het gadget Recent gewijzigde pagina's.

2. Wijzig de verschillende opties voor het gadget. In het geval van het gadget Recent gewijzigde

pagina's kunt u het aantal items wijzigen dat weergegeven wordt in de normale en maximum

weergavegrootte.

3. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan.
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Gadgets verplaatsen

U kunt het dashboard organiseren door gadgets te verplaatsen en ze te plaatsen volgens uw voorkeur. Het

dashboard wordt georganiseerd in kolommen, en gadgets kunnen naar boven en naar beneden verplaatst

worden in een kolom, en tussen kolommen.

Om een gadget te verplaatsen, klikt u op de titelbalk van het gadget om het te selecteren, houdt u de

linkermuisknop ingedrukt en versleept u het gadget en plaatst het op de gewenste locatie. U kunt gadgets ook

verplaatsen met behulp van het toetsenbord. Selecteer het gadget door op de titelbalk van het gadget te

klikken, gebruik dan CTRL + Pijltjestoetsen om het gadget te verplaatsen.

Gadgets verwijderen

1. Om een gadget te verwijderen selecteert u de optie Verwijderen in het gadgetmenu in de rechter

bovenhoek van het gadget en selecteert u het symbool Verwijderen in de rechter bovenhoek van het

gadget.
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2. Het gadget zal verwijderd worden van het dashboard. Om het gadget terug te plaatsen klikt u op de

koppelingOngedaan maken in het bevestigingsbericht dat bovenaan op het dashboard weergegeven

wordt.

Vooraf gedefinieerde gadgets

EPiServer OnlineCenter is voorzien van de volgende voorbeeldgadgets:

l Formulierenviewer - voor het controleren van activiteiten in een formulier, bijvoorbeeld een online

opiniepeiling of een registratieformulier.

l Mijn taken - voor het beheren van taken die verspreid moeten worden naar anderen, kan gerelateerd

zijn met EPiServer CMS pagina's.

l Ongewijzigde pagina's - geeft pagina's weer die gedurende een bepaalde periode ongewijzigd zijn.

l Recent gewijzigde pagina's - lijst van gewijzigde pagina's, alle pagina's of pagina's die u aangemaakt

hebt.

l Snelkoppelingen - voor het maken van gemakkelijk toegankelijke koppelingen op het dashboard.

l Externe koppelingen - geeft een overzicht van de externe koppelingen van de website.

l Opmerkingen - voor het toevoegen van "post it" opmerkingen op het dashboard.

Deze gadgets zijn opgenomen in een standaardinstallatie als voorbeelden van het gebruik van gadgets in

OnlineCenter.

Gadget Formulierenviewer

Met het gadget Formulierenviewer kunt u de activiteit voor een specifiek webformulier opvolgen,

bijvoorbeeld een opiniepeiling, een registratie- of contactformulier. Het is niet enkel bedoeld voor redacteurs,

maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten van uw website, bijvoorbeeld een marketing of

business area manager. De Formulierenviewer toont een bepaald aantal van de laatste activiteiten

bijvoorbeeld de laatste stemmen of registraties op een formulier.

Het resultaat van het gadget Formulierenviewer kan ook grafisch weergegeven worden, waardoor een snel

en gemakkelijk geïnterpreteerd overzicht gegeven wordt van de formulieractiviteiten.
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Formulierenviewer configureren

Ga als volgt tewerk om een formulier toe te voegen en de instellingen voor het gadget Formulierenviewer te

configureren:

1. Klik op Bewerken in de keuzelijst in de rechter bovenhoek van het gadget.

2. Selecteer Demomodus om het formulier in grafische demomodus te bekijken. Merk op dat u een

demoweergavebestand van het formulier moet maken. Dit zal dan getoond worden in de keuzelijst

Formulier selecteren. In een standaardinstallatie vindt u een voorbeeld van een formulierenviewer,

de "XFormsViewerGadgetDemo".

3. Selecteer een formulier in de keuzelijst Formulier selecteren. Afhankelijk van het formulier dat u

selecteert, krijgt u verschillende opties van velden die opgenomen kunnen worden in de viewer. In dit

voorbeeld is een contactformulier met een naam, e-mailadres en een bericht geselecteerd.

4. In Plaatsingsdatum van het itemweergeven kunt u kiezen om de plaatsingsdatum van het

formulier weer te geven.

5. Selecteer het aantal plaatsingen van het formulier die weergegeven moeten worden in het veld Aantal

weer te geven items.

6. Selecteer Diagramweergeven om een diagram voor het formulier weer te geven.

7. Selecteer de periodes voor het diagram in de keuzelijst Diagramperiodes.

8. Selecteer de frequentie voor de update van de informatie in de keuzelijst Automatisch bijwerken.

Deze instelling bepaalt hoe vaak de informatie in de formulierenviewer bijgewerkt zal worden.

9. Kies OK om de instellingen op te slaan.
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Gadget Mijn taken

Met het gadgetMijn taken hebt u snel toegang tot de taken van EPiServer CMS. U kunt de status ervan bekijken

en nieuwe taken aanmaken. Taken kunnen rechtstreeks op het OnlineCenter dashboard aangemaakt en

verspreid worden, of vanuit de bewerkingsmodus van EPiServer CMS. Wanneer taken aangemaakt en

opgeslagen worden in EPiServer CMS, worden ze getoond in het gadget Mijn taken op het dashboard. Als u

een taakkoppeling selecteert in het gadget Mijn taken, zal de bewerkingsmodus van EPiServer CMS geopend

worden.

Taken aanmaken vanuit het dashboard

1. Selecteer Snel toevoegen om een taak rechtstreeks vanuit het dashboard aan te maken.

2. Geef de onderwerpsnaam in in het veldOnderwerp.

3. Selecteer een vervaldatum in het veld Vervaldatum en klik in het veld om de datum in te geven.

4. Voer een beschrijving voor de taak in het veld Beschrijving in.

5. Wijs de taak toe aan een groep of een persoon in de keuzelijst Toewijzen aan.

6. Stel een status voor de taak in het veld Status in. Dit is ook de plaats waar u de status van een taak die

aangemaakt is vanuit het dashboard bijwerkt.

7. Kies OK om de taak op te slaan.
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Taken aanmaken vanuit de bewerkingsmodus van EPiServer CMS

Selecteer Aanmaken in de bewerkingsmodus in het gadget Mijn taken om een taak aan te maken binnen

EPiServer CMS. Dit zal de bewerkingsmodus van EPiServer CMS openen met het Actievenster open aan de

rechterkant, zodat u een pagina kunt selecteren en een taak kunt aanmaken. Voer de gegevens van de taken in

en klik opOpslaan.

De taak zal toegevoegd worden aan het gadget Mijn taken in het OnlineCenter dashboard. Door op een

taakkoppeling in het dashboard te klikken zal de bewerkingsmodus van EPiServer CMS geopend worden.

Gadget Ongewijzigde pagina's

Het gadget Ongewijzigde pagina's geeft een overzicht van pagina's die gedurende een bepaalde periode

ongewijzigd zijn gebleven. Dit biedt u de mogelijkheid pagina's op te volgen die bekeken moeten worden. De

pagina's zijn weergegeven met de naam, dat datum waarop de pagina's voor het laatst bijgewerkt werd en door

wie, en de status van de pagina.
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Ongewijzigde pagina's configureren

Wanneer u het gadget Ongewijzigde pagina's configureert, kunt u het aantal items kiezen die weergegeven

worden in de lijst. U kunt ook de gewenste periode in maanden instellen waarbinnen ongewijzigde pagina's

weergegeven worden in de lijst. Vink Aflopend sorteren af om de pagina's in de lijst te sorteren.

Gadget Recent gewijzigde pagina's

Het gadget Recent gewijzigde pagina's geeft een overzicht van de recent gewijzigde pagina's op de website.

U kunt kiezen of u alle wijzigingen weergeeft of enkel uw eigen wijzigingen. De lijst van de gewijzigde pagina's

zal weergegeven worden met daarbij de paginanaam, de datum van de wijziging, de gebruiker die de wijziging

uitgevoerd heeft en de status voor de pagina.

Gadget Snelkoppelingen

Het gadget Snelkoppelingen biedt snel toegang tot belangrijke koppelingen. U kunt gewenste koppelingen die

getoond moeten worden op het dashboard, toevoegen aan het gadget Snelkoppelingen.
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Snelkoppelingen toevoegen

Om koppelingen toe te voegen aan een nieuw aangemaakt gadget Snelkoppelingen klikt u op Koppelingen

beheren. U kunt een nieuwe koppeling toevoegen aan een bestaand gadget Snelkoppelingen door het gadget

voor bewerking te openen en op de knop Koppeling toevoegen te klikken. Geef een weergavetitel in in het

veld Titel, en een URL voor de koppeling in het veldURL.

Gadget RSS Feed Reader

Het gadget RSS Feed Reader is een eenvoudig voorbeeld van hoe u gadgets kunt gebruiken om RSS-feeds

weer te geven op het dashboard. Het gadget toont de laatste feeds van een gewenste RSS-bron. U kunt het

aantal feeds definiëren dat weergegeven moet worden in het gadget.

Het gadget RSS Feed Reader configureren

Wanneer u het gadget RSS  Feed Reader configureert, geeft u de URL in voor de gewenste RSS-feed.

Definieer het aantal feeditems dat weergegeven moet worden en geef een titel in voor de RSS-feed. Klik op

Titel ophalen uit de feed om de standaardtitel van de bron te gebruiken. Klik opOK om het gadget RSS Feed

Reader op te slaan. U kunt meerdere gadgets RSS Feed Reader maken als u wilt.
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Gadget Externe koppelingen

Met het gadget Externe koppelingen krijgt u een overzicht van de externe koppelingen van uw website. Dit

is nuttig als u wilt weten naar welke externe website u verwijst vanop uw eigen site.

Externe koppelingen toevoegen

Wanneer u externe koppelingen toevoegt, kunt u het aantal items selecteren dat getoond moet worden in de

lijst. De lijst toont het aantal koppelingen voor elk webadres. U kunt ook kiezen om een meer gedetailleerde

itemlijst te zien door Details weergeven te selecteren. Deze optie toont de volledige URL voor elke

koppeling.

Gadget Opmerkingen

Met het gadget Opmerkingen kunt u "post it notes" maken met belangrijke informatie die op het dashboard

geplaatst moet worden. Wanneer u het gadget Opmerkingen ingevoegd hebt op het dashboard, kunt u

rechtstreeks naar de tekst gaan in het opmerkingengebied. U kunt de weergave van het gadget Post It ook

aanpassen.

Het gadget Opmerkingen aanpassen

U hebt de volgende aanpassingsmogelijkheden voor het gadgetOpmerkingen:

l De tekstgrootte wijzigen door een grootte te selecteren in het veld Tekstgrootte.

l Een achtergrondkleur selecteren in het veld Achtergrondkleur.
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Snel publiceren

Veel EPiServer CMS websites bestaan uit honderden pagina's, hetgeen vaak ontmoedigend is voor

onregelmatige gebruikers om pagina's te maken op basis van het juiste paginatype op de juiste locatie in de

boomstructuur. Snel publiceren maakt het gemakkelijker voor gebruikers van EPiServer CMS om

terugkerende items te maken zoals nieuws en bijdragen aan blogs. Configureerbare instellingen zorgen ervoor

dat de pagina's opgeslagen worden op de juiste locatie en dat afbeeldingen bijvoorbeeld een alternatieve tekst

krijgen.

Snel publiceren is met name nuttig voor gebruikers die niet vaak werken met EPiServer CMS, maar die toch af

en toe informatie moeten kunnen publiceren. Snel publiceren is gemakkelijk te ontwikkelen voor een website.

Meer informatie over hoe dit gebeurt, vindt u in de technische documentatie voor EPiServer CMS.

In een standaardinstallatie van EPiServer CMS vindt u de volgende vooraf gedefinieerde voorbeelden van met

één klik publiceren:

l Nieuwsitem aanmaken

l Nieuwe blogpost

l Dagelijkse update toevoegen

Deze vooraf gedefinieerde instellingen zijn beschikbaar inOnlineCenter waar u een gadget

Snelkoppelingen maakt, maar u moet uw website configureren om ze weer te geven. Lees de

technische documentatie voor EPiServer CMS voor meer informatie over deze configuratie.

Afhankelijk van wat geïmplementeerd is op uw website, kunnen er andere instellingen beschikbaar zijn.

Nieuwsitems aanmaken

Nieuwsitem aanmaken begeleidt de gebruiker bij het aanmaken van een nieuwsitem. Het nieuwsitem wordt

automatisch aangemaakt op de juiste locatie in de boomstructuur van de pagina, op basis van het juiste

paginatype.



© EPiServer AB

22 | Gebruikershandleiding - EPiServer OnlineCenter 6.0 Rev A

Maak een nieuwsitem aan metNieuwsitem aanmaken:

1. Selecteer Nieuwsitem aanmaken onder het gadget Snelkoppelingen op het dashboard.

2. Maak uw nieuwsitem aan, geef een naam het nieuwsitem in het veldNaam, en inleiding in het veld

Inleiding, en inhoud in het veldHoofdtekst.

3. Selecteer Opslaan en publiceren om het nieuwsitem te publiceren. Door Opslaan en bekijken te

selecteren kunt u het nieuwsitem opslaan en bekijken, alvorens het te publiceren.

Nieuwe blogpost

Nieuwe blogpost begeleidt de gebruiker bij het aanmaken van een blogpost. Het blogpostitem wordt

automatisch aangemaakt op de juiste locatie in de boomstructuur van de pagina, op basis van het juiste

paginatype.
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Ga als volgt tewerk om een Nieuwe blogpost te maken:

1. Selecteer Nieuwe blogpost onder het gadget Snelkoppelingen op het dashboard.

2. Maak uw blogpost, geef een naam aan de post in het veldNaam en geef de inhoud in in het veld

Hoofdtekst.

3. Selecteer Opslaan en publiceren om de blogpost te publiceren. Door Opslaan en bekijken te

selecteren kunt u de blogpost opslaan en bekijken, alvorens het te publiceren.

Dagelijkse update toevoegen

Dagelijkse update toevoegen begeleidt de gebruiker bij het maken van een dagelijkse update. Het item

dagelijkse update wordt automatisch aangemaakt op de juiste locatie in de boomstructuur van de pagina, op

basis van het juiste paginatype.
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Ga als volgt tewerk om een nieuwsitem aan te maken met Dagelijkse update toevoegen:

1. Selecteer Dagelijkse update toevoegen onder het gadget Snelkoppelingen op het dashboard.

2. Maak het item dagelijkse update, geef een naam aan het item in het veldNaam en geef de inhoud in in

het veldHoofdtekst.

3. Selecteer Opslaan en publiceren om de blogpost te publiceren. Door Opslaan en bekijken te

selecteren kunt u de blog post opslaan en bekijken, alvorens het te publiceren.
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