Handleiding Mimar
CMS Website
Module foto album
Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor een CMS (Content Management Systeem) van
Mimar Hosting. Hiermee kunt u zelf uw gehele website beheren.
Dit document dient als handleiding bij het gebruik van de module "Foto Album" in een
door Mimar Hosting ontwikkelde website en is bedoeld om een overzicht geven van de
functies.
Indien u gebruik maakt van deze module
vindt u deze onder taken in het hoofdmenu.
Functies
Naar het overzicht
Hier worden alle actieve albums weer gegeven.
Nieuwe pagina toevoegen
Zo voegt u een nieuw foto album toe.

Hoe een foto album aanmaken?
Via taken komt u “afbeeldingen en bestanden”.
U ziet dan ongeveer de lijst zoals hiernaast is weer
gegeven. De functies in deze map zijn als volgt;
Naar het overzicht
Hier krijgt u de lijst te zien met alle aanwezige mappen.
Bestand uploaden
Hiermee kunt u een bestand uploaden.
Map aanmaken
Hiermee maakt u een map aan.
Map verwijderen
Hiermee verwijdert u een map
LET OP!
Alle foto album mappen komen alleen in de hoofdmap
“fotoboek”! Iedere map die u hieronder aanmaakt zal te
zien zijn als een foto album.
Het systeem voegt dit album automatisch toe aan de
hoofdpagina.
Het beste en het snelst kunt albums toevoegen d.m.v.
FTP. De gegevens hiervoor heeft u van ons gekregen.

Indien u geen gebruik kunt maken van FTP kunt u
ook handmatig een foto album aanmaken. U kiest
dan voor “map aanmaken”.
Geef bij mapnaam de naam van het nieuwe album
aan en bij “maken in” kiest u altijd voor
“fotoboek”.
Klik vervolgens op “maken” om de nieuwe map toe
te voegen.
Klik vervolgens op “naar bestand overzicht” en u
ziet de toegevoegde map in de lijst staan.
Uploaden van een foto in het album, handmatig
Kies “bestand uploaden”. U krijgt dan onderstaan scherm te zien.

Via “bladeren” zoekt u het up te loaden bestand op uw pc. Zorg er altijd voor dat het
bestand geplaatst wordt in “fotoboek/juistemap”. Indien dit allemaal juist is klikt u op
“uploaden”. U foto staat dan in deze map.
Aanpassen foto in album
U kunt, nadat u de foto heeft ge-upload, deze bewerken. U kunt de grote van weergaven
en tekst foto aanpassen. Hiervoor gaat u naar “afbeeldingen en bestanden” in het
takenbeheer. U kiest de map waar de foto staat. Vervolgens krijgt u een overzicht van
alle aanwezige foto’s.
Als u op de naam van de foto klikt, krijgt u deze te
zien in een nieuw venster.
Als u op het gele potloodje klikt kunt de
aanpassingen van de foto doen.
Als u op het mapje met het groene pijltje druk,
kunt u de foto verplaatsen.
Klikt u op het rode kruisje, dan kunt u de foto
verwijderen uit de map.

In het tekstvak bij “naam”kunnen we nu de naam van de foto aanpassen.
Bij afmetingen geven we de juiste grote op van weergave.
Beide tekstvakken zijn standaard ingesteld zoals bij origineel foto.
Als alle bewerkingen gedaan zijn, klikt u op “opslaan”.

