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Wat is een Widget?
Een widget is een individuele software applicatie, waarmee u eenvoudig webpagina’s kunt maken.
Met deze applicatie, kunt u Mijn Website uitbreiden met extra functies. Ga bovenin de werkbalk naar
Widgets. Klik op Widgets. De knop licht geel op en u ziet nu verschillende Widgets mogelijkheden.
Voeg de widget naar keuze eenvoudig toe, door te klikken op de widget naar keuze en deze te
verslepen naar de gewenste plaats op Mijn Website.
Voorbeelden van populaire Mijn Website Widgets:
1. Tekst Widget:
De tekst widget wordt gebruikt om tekst toe te voegen aan Mijn Website. Door te klikken op
het tekstgedeelte, opent automatisch een eenvoudige tekstverwerken. U kunt direct nieuwe
tekst toevoegen en opmaken via het tekstverwerker hulpmiddel.
2. Foto Widget:
Met de foto widget voegt u afbeeldingen toe aan Mijn Website. Klik op de Foto widget en
versleep het naar de gewenste plaats op Mijn Website. U kunt een afbeelding direct
uploaden via de File Manager of vanaf uw computer.
3. Kolommen Widget:
Met de kolommen widget, kunt u de lay-out van Mijn Website aanpassen. Zo kunt u
bijvoorbeeld kiezen voor twee kolommen, waarbij de linker kolom gebruikt kan worden voor
tekst en de rechter kolom gebruikt kan worden om een afbeelding te plaatsen.
4. HTML-code Widget:
Met de HTML-code widget kunt u HTML of Javascript code toevoegen aan Mijn Website.
TIP: ACTIVE 24 raadt u aan om de verschillende Widgets mogelijkheden uit te proberen.
Zo kunt u Mijn Website creëren volgens uw specifieke website wensen.

Hoe voeg ik tekst toe aan Mijn Website?
Ga naar Widgets en selecteer de widget Tekst. Versleep de widget naar het gedeelte op Mijn
Website, waar u uw tekst wilt toevoegen. Er verschijnt nu een tekstblog op de geselecteerde plaats.
Hier kunt u tekst aanpassen, beeldmateriaal toevoegen en links creëren. Maak hiervoor gebruik van
de teksteditor in de werkbalk. Deze verschijnt zodra u met de muis klikt in het tekstblog.
BELANGRIJK: Kopieer en plak tekst a.u.b. NIET rechtstreeks vanuit Microsoft Word.
Dit tekstverwerkingsprogramma, maakt gebruik van voorgeprogrammeerde opmaakcode, die schade
kan veroorzaken aan Mijn Website.

Hoe voeg ik afbeeldingen toe aan Mijn Website?
Met de Foto Widget voegt u afbeeldingen toe aan Mijn Website. Klik op de Foto widget en versleep
het naar de gewenste plaats op Mijn Website. U kunt een afbeelding direct uploaden via de File
Manager of vanaf uw computer.
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Hoe kopieer/dupliceer ik Mijn Website?
Klik op “Pagina bewaren als”, indien u een bestaande website inclusief alle losse web elementen wilt
kopiëren.
Wij raden u aan Mijn Website te dupliceren, als u grote wijzigingen wilt aanbrengen, die uitgebreider
zijn, dan met een back-up op te vangen zijn. Hierdoor hebt u de datagegevens van Mijn Website toch
tot uw beschikking, als de wijziging van Mijn Website niet tot het gewenste resultaat leidt.
Procedure Mijn Website duplicatie:
1. Ga naar de Pagina, die u wilt kopiëren.
2. Klik op Pagina.
3. Klik op de pijl naar beneden naast de paginanaam en selecteer: "Bewaar pagina als".
4. The help dialog box in which you name a new page and choose whether to be included in the
navigation menu.
5. Klik op OK.
Indien u ervoor kiest de pagina niet weer te geven in het menu, kunt u de pagina vinden in de
keuzelijst aan de linkerkant.

Hoe wijzig ik de lay-out van Mijn Website?
1. Klik op "Stijl"
2. Kies in de linker werkbalk voor Template veranderen.
3. Scrol vervolgens door de diverse stijlen (look & feel).
U kunt alle webpagina stijlen afzonderlijk bekijken.
4. Klik op de gewenste design template.
De stijl wordt automatisch toegepast voor Mijn Website.
BELANGRIJK: Als u een eigen banner op Mijn Website hebt geüpload en vervolgens de stijl 8design
template) aanpast, wordt uw afbeelding niet automatisch aangepast. U dient uw persoonlijke banner
opnieuw te selecteren (indien de website stijl, dat toelaat). De opgeslagen afbeelding vindt u in de
File Manager.

Hoe voeg ik een nieuwe pagina toe aan Mijn Website?
Als u een nieuwe Mijn Website aanmaakt, wordt de Homepage (startpagina), Over Ons of contact
pagina toegevoegd. Zo voegt u nieuwe pagina’s toe:
1. Klik in de website editor op "Pagina" en klik op het groene "+" teken.
2. Er opent zich een nieuw venster. Geef hier uw nieuwe webpagina een naam.
3. Bevestig de paginanaam, door op OK te klikken. De nieuwe pagina wordt automatisch toegevoegd
aan Mijn Website.
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BELANGRIJK: Het aantal beschikbare webpagina’s verschilt per pakket. Het Mijn Website Start pakket,
bevat 3 webpagina’s. De overige Mijn Website pakketten (standard & premium) bevatten een onbeperkt
aantal pagina’s.

Hoe verwijder ik een bestaande pagina van Mijn Website?
1. Controleer of u op de Pagina staat, die u wilt verwijderen.
2. Klik op de Pagina en vervolgens op het “prullenbak” teken.
3. Bevestig in het nieuwe venster, dat u de pagina wilt verwijderen.
De webpagina wordt nu automatisch verwijderd.
BELANGRIJK: Een verwijderde webpagina kan NIET hersteld worden.
Bedenk voordat u de webpagina verwijderd, of u deze echt niet wilt hergebruiken.

Hoe voeg ik een favicon toe aan Mijn Website?
Een Favicon is het icon dat verschijnt, zodra u een webpagina opent in de adresbalk van een web
browser. Zo stelt u een favicon in voor Mijn Website:
1. Klik in de menubalk op “Instellingen” en kies “Objecten”.
2. Select "Favicon bewerken".
3. Selecteer een favicon. U kunt nu uw eigen favicon uploaden.
BELANGRIJK: In Premium pakketten, kunt u ook kiezen uit bestaande favicons.
4. Klik op Bestanden uploaden- Opslaan en Publiceren, om te zien hoe uw favicon eruit ziet.

Hoe voeg ik een afbeelding toe aan een tekst in Mijn Website?
1. Klik in het Mijn Website Dashboard op Widgets- Tekst widget.
2. Klik op "Afbeelding" (berglandschap icoon) in de teksteditor.
3. In het nieuwe venster, kunt u een afbeelding selecteren. U kunt kiezen uit een eerder geüploade
afbeelding of het uploaden van een nieuwe afbeelding. Klik op de afbeelding die u wilt toevoegen.
4. In de tekstverwerker ziet u drie mogelijkheden: afbeelding met tekst beneden, met tekst aan de
rechterkant of met tekst aan de linkerkant.
5. Selecteer de optie, die het beste bij u past. Begin de tekst te typen. De tekst wordt automatisch
aangepast rondom de afbeelding, op basis van uw gekozen instellingen.

Hoe voeg ik een contactformulier toe aan Mijn Website?
1. Klik in het Mijn Website Dashboard op Widgets- rechter pijl voor meer opties- en tot slot Formulier.
2. Versleep het Formulier Widget naar de gewenste Mijn Website pagina.
3. De widget wordt geladen en u kunt vervolgens kiezen uit twee opties:
 1 Contactformulier
 2 Leeg Formulier
4. Kies “Contact” of “Leeg Formulier” om een van de formulieren toe te voegen.
BELANGRIJK: Voor beide opties, kunt de inhoud van de afzonderlijke velden bewerken.
5. Klik dubbel op de naam, e-mail, telefoon of bericht in het contactformulier, om de tekst te wijzigen.
U kunt de bestaande tekst direct verwijderen en een nieuwe tekst invoeren.
6 Mijn Website Handleiding ACTIVE 24

Klik op Opslaan, om de wijzingen op te slaan.
6. Klik dubbel op de “Verstuur” knop, om deze aan te passen naar het doel van het formulier.
7. Klik op het kruis (x) om een item te verwijderen.
8. Als u een nieuw veld wilt toevoegen aan het formulier, klikt u op "Nieuw veld toevoegen".
Vul de juiste naam in en klik op Opslaan.
9. Om een veld naar een andere positie te verplaatsen, versleep het veld naar de nieuwe plaats.
10. U kunt een Nieuw Veld toevoegen en aanpassen voor onderstaande opties:











Een Tekstlijn
Veld voor e-mail
Veld voor telefoonnummer
Veld voor URL
Meerdere tekstlijnen
Meerdere keuze's
Selectieboxen
Kies een lijst
Tekst
Spam beveiliging (Captcha)

11. De antwoorden op uw (contact)formulier worden gestuurd naar het geregistreerde e-mailadres.
Dit e-mailadres vindt u in het vak “Instellingen”. U kunt uw e-mailadres en de welkomsttekst, die de
website bezoekers ziet na het invullen van het formulier hier aanpassen.
12. Klik op OPSLAAN in het formulier om de wijzingen op te slaan.
13. Klik op Opslaan bovenin de menubalk, om te zien hoe uw formulier eruit zal zien.
14. Wilt u het design aanpassen van het contactformulier?
Klik in het formulier Widget links bovenin op Bewerken. Hier kunt u de look & feel, achtergrond,
randen, hoeken, schaduwen, tussenruimte en lettertypen aanpassen.
15. Als u tevreden bent, klik op Publiceren, om het formulier op de pagina te publiceren en optimaal
te laten werken.

Hoe kan ik Mijn Website beschermen met een wachtwoord?
Met het Mijn Website sitebuilder systeem, kunt u een privé-pagina maken, of een deel van uw website
te beschermen met een wachtwoord.
Wat u met deze functie KUNT doen:
• Een aparte pagina maken met een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.
• Kiezen of u de complete Mijn Website wilt beschermen met een wachtwoord, of slechts een
gedeelte.
• De gebruikersnaam en het wachtwoord delen met webbezoekers, die toegang willen tot het
gedeelte van de website dat is beschermd met een wachtwoord.
• Het afgeschermde website gedeelte is alleen toegankelijk met gebruikersnaam en wachtwoord.
Wat u met deze functie NIET KUNT doen:
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• Vanwege veiligheidsredenen, staat deze functie niet toe, dat webbezoekers zich kunnen inschrijven op
uw website om een gebruikersnaam en wachtwoord voor uw website te krijgen.

Hoe maak ik wachtwoord beveiligde sites voor Mijn Website?
1.
2.
3.
4.

Klik op Instellingen en ga naar Objecten.
Klik achter wachtwoord op “Bewerking Beschermen”.
In het nieuwe venster, vult u een login (gebruikersnaam), en wachtwoord in.
Daarna selecteert u de webpagina’s, die u wilt beschermen met een wachtwoord.
 Alle pagina’s beschermen met een wachtwoord? Klik op "Alles Vergrendelen".
 Wachtwoordbeveiliging verwijderen? Klik op de rechterknop “Alles Vergrendelen.”
5. Voor elke nieuwe website pagina, kunt u afzonderlijk kiezen voor wachtwoord beveiliging,
door de afzonderlijke webpagina te selecteren bij Website Pagina’s.
6. Klik op Opslaan, om te zien hoe het wachtwoord beschermde gedeelte eruit ziet.
7. Als u tevreden bent, klik op Publiceren, om de instellingen te activeren.

Hoe maak ik een hyperlink (URL) voor Mijn Website?
1. Selecteer de tekst in de tekst widget, waar u de hyperlink wilt plaatsen.
2.Klik in de teksteditor op het “link” teken.
3. In het “Kies een Link” venster, kiest u wat voor soort link u wilt toevoegen.
U kunt de volgende links toevoegen:
 Pagina op deze site
 Externe link
 E-mailadres
 Bestand (opgeslagen op deze site)
4. Geef de link een titel en klik op Opslaan. De link wordt nu toegevoegd.

Hoe maak ik een afbeeldingslink (beeld URL) voor Mijn Website?
1. Klik in Widgets op Foto en versleep de Foto widget naar Mijn Website.
2. Het venster “Kies een Afbeelding” opent zich. Selecteer een foto en klik op OK.
3. Klik op “Bewerken” linksboven aan in de Foto Widget. Klik vervolgens op Link "Kies een link".
4. In het “Kies een Link” venster, kiest u wat voor soort link u wilt toevoegen.
U kunt de volgende links toevoegen:
 Pagina op deze site
 Externe link
 E-mailadres
 Bestand opgeslagen op deze site
5. Geef de link een titel en klik op Opslaan. De link wordt nu toegevoegd.
6. Klik tot slot op Opslaan om terug te keren naar Mijn Website.
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Hoe kunnen webbezoekers zich registreren op Mijn Website?
Vanwege veiligheidsredenen, kunnen websitebezoekers zich NIET registreren voor de hele Mijn
Website. Wel kunnen webbezoekers zich registreren voor een gedeelte van de website, dat is
afgeschermd met een specifiek wachtwoord, dat verschilt van uw inloggegevens.
Zie: Hoe kan ik Mijn Website beschermen met een wachtwoord?

Hoe voeg ik HTML-code toe aan Mijn Website?
U kunt een deel van de webcode van de Mijn Website pagina’s aanpassen via de HTML-code widget.
1. Ga naar Widgets – Populair- HTML-code.
2. Versleep de HTML-code widget naar Mijn Website.
3. Klik op de HTML-code, om de HTML editor te openen. Hier kunt u uw HTML-code in typen of
plakken. Klik op “Opslaan”, om de HTML-code op te slaan.

Hoe voeg ik een blog toe aan Mijn Website?
Mijn Website bidet geen Mijn Website blog aan, maar het ondersteund Tumblr. U kunt in Tumblr een
blog aanmaken en deze vervolgens in Mijn Website verbinden met Mijn Website.
1. Ga naar Widgets, kies Media
2. Kies de Tumblr Widget.
3. Versleep de widget naar de Mijn Website pagina, waarop u een blog wilt plaatsen.
4. Hebt u nog geen Tumblr account? Klik dan rechtsboven in op Sign up.
Hebt u al een Tumblr account? Vul uw Tumblr naam in en klik op OK.
5. Nu wordt u doorverwezen naar Tumblr om uw blog te maken of wijzigen. Sla de wijzigingen op in
Tumblr. Deze wijzigingen zijn ook automatisch zichtbaar op uw Mijn Website pagina.
BELANGRIJK: Tumblr laat u moeiteloos tekstberichten, foto's, citaten, links, muziek en video's
delen. Waar u zich ook bevindt: deel vanaf uw webbrowser, smartphone, desktop of e-mail.

Hoe wijzig ik de link kleur (URL) van Mijn Website?
Gebruik de Style Designer om de link kleur van Mijn Website te wijzigen.
Hierdoor wordt de kleur van de links gelijk voor alle pagina’s op Mijn Website.
1. Klik op Stijl - Instellingen - Stijl Designer
2. Ga naar Kleur.
3. Selecteer de kleur naar keuze voor de links (URL’s) op Mijn Website en klik op Opslaan.

Hoe wijzig ik de kleur van het lettertype van Mijn Website?
Om de kleur van het lettertype van Mijn Website aan te passen, raden wij u aan gebruik te maken van
de Style Designer. De instellingen zijn hetzelfde voor alle pagina’s, waardoor uw Mijn Website er
uniform uitziet.
1. Klik op Stijl- Lettertypen- Style Designer
2. Ga in Style Designer naar Geavanceerd- Kleuren.
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3. Kies een kleur uit voor elk tekstgedeelte. Klik op het specifieke tekstgedeelte.
Kies in Navigatie de gewenste kleur uit, of voeg de numerieke kleurcode toe. Bijv. #000000= zwart.
4. Klik op “Opslaan”, om de wijzingen op te slaan.

Hoe wijzig ik de achtergrond van Mijn Website?
Om de achtergrond van Mijn Website aan te passen, raden wij u aan gebruik te maken van de Style
Designer. De achtergrond ziet er uniform uit voor alle, afzonderlijke Mijn Website instellingen.
1. Klik op Stijl- Lettertypen- Style Designer
2. Ga in Style Designer naar Geavanceerd- Kleuren.
3. Kies in Kleuren voor Achtergrond.
4. Klik op Bewerken (potlood) om een eigen afbeelding toe te voegen.
5. Klik op “Achtergrond kleur” om de kleur van de achter- of voorgrond uit te kiezen. Kies een kleur uit
voor elk tekstgedeelte. Klik op het specifieke gedeelte (achtergrond/voorgrond). Kies in Navigatie de
gewenste kleur uit, of voeg de numerieke kleurcode toe. Bijv. #000000= zwart.
6. Klik op “Opslaan”, om de wijzingen op te slaan.

Hoe wijzig ik de banner afbeelding van Mijn Website?
Om de banner (afbeelding in de header) van Mijn Website aan te passen, raden wij u aan gebruik te
maken van de Style Designer. De banner ziet er uniform uit voor alle Mijn Website pagina’s.
1. Klik op Stijl- Banner- Style Designer
2. Klik dubbel op de Banner naar Mijn Website.
3. Ga in Style Designer naar Geavanceerd- Kleuren- Banner.
4. Klik op Banner- Bewerken- Selecteer Afbeelding.
5. Download een nieuwe banner, of maak een keuze uit Mijn Bestanden.
Pas de grootte en locatie van de banner afbeelding aan naar uw behoeften.
6. Klik op Selecteer en op Opslaan, om de wijzigen op te slaan.

Hoe wijzig ik het lettertype in Mijn Website menu?
U kunt het lettertype, de kleur en lettergrootte van het menu wijzigen via de Style Designer.
1.Klik op Stijl- Lettertypen. Klik dubbel op Lettertypen. De Style Designer opent zich. Kies
Geavanceerd.
2. Klik op Lettertypen. Kies een geschikt lettertype uit het keuzemenu.
3. Ga in Style Designer naar Navigatie, om het lettertype en de lettergrootte in te stellen.
4. Ga in Style Designer naar Kleuren, om de kleur van het specifieke menu item te wijzigen.
5. Klik op “Opslaan”, om de wijzingen op te slaan.
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Hoe voeg ik meerdere afbeeldingen naast elkaar toe aan Mijn Website?
U kunt op twee manieren meerdere afbeeldingen naast elkaar toevoegen aan Mijn Website:
• OPTIE 1: Versleep de Kolommen Widget naar Mijn Website. Voeg een Foto Widget toe per kolom (2
foto’s). Voeg nog een Kolommen Widget toe om de pagina in 4 secties onder te verdelen en voeg
voor elke kolom afzonderlijk een Foto Widget toe (4 foto’s).
• OPTIE 2: Klik in Widgets op de Galerij Widget. Versleep de widget naar Mijn Website.
Selecteer tot slot de beelden, die een galerij bevatten.

Hoe voeg ik een pagina galerij toe aan Mijn Website?
Zo voegt u eenvoudig een pagina galerij toe aan Mijn Website:
1. Kies Widgets - Populair – Galerij.
2. Versleep de galerij naar Mijn Website.
3. via “Bestanden uploaden” kunt u foto’s op uw computer selecteren. Ook kunt u File Manager
gebruiken, om een keuze te maken uit Mijn Bestanden.
4. Selecteer de afbeeldingen, die u wilt weergeven in de galerij. Er worden nu miniaturen gemaakt.

Hoe voeg ik Sociale Media knoppen toe aan Mijn Website?
Om de content van uw website te kunnen delen via Sociale Media, hebt u Sociale Media knoppen
nodig. Die kunt u eenvoudig toevoegen aan Mijn Website. U heeft de keuze uit Facebook (Facebook
Like, Facebook Reacties), Google+, Delen en Twitter (Tweet This).
1. Klik op Widget- Sociaal.
2. Selecteer de Sociale Media knop(pen) naar keuze, door ze te verslepen naar Mijn Website.
3. Klik op Opslaan en vervolgens op Publiceren om de wijzigen zichtbaar te maken op het Internet.

Hoe voeg ik metadata toe aan Mijn Website voor SEO doeleinden?
Om Mijn Website beter zichtbaar te maken voor zoekmachines (SEO), voegt u metadata toe.
Op elke Mijn Website pagina, kunt u eenvoudig Meta tags, titel, omschrijving en zoekwoorden
toevoegen.
1. Ga naar de specifieke Mijn Website pagina, waaraan u metadata wilt toevoegen.
2. Klik op Pagina - Metadata.
3. Vul de gewenste gegevens in:
 Pagina- koptekst
 Paginatitel
 Beschrijving
 Zoekwoorden
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4. Klik op Opslaan, om de wijzigingen aan te brengen.
Herhaal dit proces voor elke Mijn Website pagina, waarvoor u metadata wilt bewaren.

Hoe voeg ik een logo toe aan Mijn Website?
1. Klik op Stijl- Logo- Style Designer
2. Selecteer Logo
3. Klik op de knop Logo om uw logo toe te voegen.

Hoe kan ik downloadbare bestanden toevoegen aan Mijn Website?
1. Klik op Widgets - Media – Bestanden.
2. Versleep het Bestand Widget naar Mijn Website.
3. Hier kunt u bestanden selecteren. U hebt hierbij de keuze om bestanden te selecteren vanaf uw
computer of van eerder opgeslagen bestanden.
Het bestand wordt weergegeven op Mijn Website pagina. Web bezoekers kunnen het bestand
openen en downloaden.

Kan ik een bestaande template aanpassen in Mijn Website?
Het Mijn Website sitebuildersysteem kan geen eigen gemaakte templates uploaden.
U kunt gebruik maken van de Style Designer om de bestaande Design Templates via de CSS widget
aan te passen naar uw eigen behoeften. Dat doet u zo:
1. Klik op Stijl - CSS.
2. Er opent een nieuw venster “Website CSS vervanging”.
3. Kopieer uw bestaande CSS website en plak deze in Mijn Website.
BELANGRIJK: Het kan zijn dat de Aangepaste CSS is uitgeschakeld. Om dit te activeren, kiest u voor
Sites CSS Overrides inschakelen.

Kan ik een eigen website uploaden naar Mijn Website sitebuilder?
Het is helaas niet mogelijk om een eigen website te uploaden naar de Mijn Website sitebuilder.
De webpagina kan alleen via het Mijn Website sitebuildersysteem aangemaakt worden.

Kan ik Flash bestanden toevoegen aan Mijn Website?
Ja, met het SWF Widget, kunt u Flash bestanden toevoegen aan Mijn Website, zonder dat u de HTML
code hoeft te wijzigen. Dit doet u zo:
1. Klik op Widgets – kies Media – Flash
2. Versleep de Flash Widget naar Mijn Website. De widget wordt nu geladen.
3. Selecteer een Flash (SWF-bestand) uit Mijn Bestanden. U hebt hierbij de keuze om het bestand te
selecteren vanaf uw computer of van eerder opgeslagen bestanden.
4. Pas- indien nodig- de afmetingen van het Flash bestand aan.
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Waarom noemt de webbrowser Mijn Website een „Naamloze Pagina”?
De webbrowser noemt Mijn Website een "Naamloze Pagina", als u de specifieke webpagina nog
geen titel hebt gegeven in de omschrijving. U kunt deze omschrijving zo wijzigen:
1. Klik boven in de navigatiebalk op Menu bewerken.
2. In het Navigatievenster, Klik op Naam Wijzigen voor de specifieke Mijn Website Pagina.
3. Geef uw webpagina een naam en klik op Naam pagina wijzigen.
4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
5. Klik op Opslaan en vervolgens Publiceren, om de wijzigingen zichtbaar te maken op het Internet.
U kunt de titels van de Mijn Website pagina’s ook een voor een wijzigen via een MetaTag.
Zie: Hoe voeg ik metadata toe aan Mijn Website voor SEO doeleinden?

Hoe wijzig ik de Mijn Website pagina volgorde in het Navigatie menu?
1. Ga naar Navigatie.
2. De Mijn Website pagina volgorde, wijzigt u eenvoudig, door de specifieke pagina’s te verslepen
naar de juiste plaats.
BELANGRIJK: U kunt alleen als website beheerder het navigatiemenu met Mijn Website pagina’s zien.

Hoe maak ik links in Mijn Website, die openen in een nieuw venster?
1. Selecteer het tekstgedeelte, in een tekst widget op Mijn Website, waaraan u een link wilt
toevoegen.
2. Klik in de tekstverwerker op het link teken (ketting teken) om een link toe te voegen.
3. Er opent zich een nieuw venster, waarin u een link kunt instellen met verschillende type links.
4. Type de volledige URL in als bestemmingsadres voor het link adres.
5. Klik vervolgens op de optie “Open in een nieuw venster” en op “OK”.
6. Klik op Opslaan en Publiceren, om de wijzigingen zichtbaar te maken op het Internet.

Hoe kunnen webbezoekers Mijn Website vertalen naar hun eigen taal?
Met de Vertaal Widget, kunnen uw webbezoekers Mijn Website eenvoudig vertalen naar hun eigen
taal via Google Translate. Dit stelt u zo in:
1. Klik op Widgets- Gemengd - Vertalen
2. Versleep de Vertaal widget naar Mijn Website.
De webbezoeker klikt vervolgens op Taal Selecteren en kiest zijn voorkeur taal uit.
De Mijn Website pagina wordt automatisch vertaald door Google Translate.

Kan ik video toevoegen aan Mijn Website?
U kunt video niet direct opladen naar Mijn Website, maar wel gebruik maken van een Video Widget.
Bijv. YouTube of Metacafe.
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1. Klik in Mijn Website Dasboard op Widget- Media - YouTube Video
2. Versleep de video widget naar Mijn Website.
3. Vul de URL (link) van de video in, die u wilt weergeven.
4. Kies “Bewaar Instellingen”.

Kan ik gebruik maken van Google AdSense voor Mijn Website?
Ja, u kunt gebruik maken van Google AdSense voor Mijn Website.
Met de Google AdSense-module, kunt u pagina's toevoegen aan Google Display contextuele reclame.
1. Ga naar Widgets en klik op E-commerce. Versleep de Google AdSense widget naar Mijn Website.
2. Er opent een nieuw venster, waarop u kunt inloggen op/registreren voor Google AdSense.
3. Vul de Google AdSense code in, die u via Google ontvangt en klik op Bewaar.
4. Publiceer Mijn Website. Google AdSense werkt pas, nadat u de website opnieuw gepubliceerd
hebt.
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