Handleiding Mimar
CMS Website, versie 3.1
Algemene handleiding
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 HTML-editor in een door Mimar
Hosting ontwikkelde website en is bedoeld om een overzicht geven van de functies.
Deze editor is een WYSIWYG-editor. Je kan met de editor je pagina aanpassen. Ook kan
je hiermee een link aanmaken en bestanden toevoegen. Bovendien is het mogelijk om de
gegenereerde HTML-code te bekijken en ook daar eventueel aanpassingen in te doen.
Het doel van zo’n editor is de gebruikers de mogelijkheid te geven om HTML-documenten
aan te maken zonder dat die gebruikers over HTML-kennis dienen te beschikken.
Belangrijk: Afhankelijk van de browser die je gebruikt hebben bepaalde bewerkingen
die je doet een verschillend resultaat. In onderstaande punten zal steeds een
onderscheid worden gemaakt waar nodig.

Inloggen via beheer (www.uwwebsite.nl/beheer)

Login naam

= admin

paswoord

= ________________

Vul bij gebruikersnaam de opgegeven gebruikersnaam in.
Vul bij wachtwoord het opgegeven wachtwoord* in.
Klik vervolgens op aanmelden.
* het wachtwoord kan later door u aangepast worden, zie verder in de handleiding.
Vervolgens komt u in het hoofdmenu.

Hoofdmenu
Het hoofdmenu is onderverdeeld in verschillende items;
Links vindt u:
1. uw website
2. Database beheer
3. Website Instellingen
Rechts vindt u:
1. Persoonlijke instellingen
2. Overige taken
Uw website
In dit gedeelte staan alle menu items zoals deze
op uw website staan. Klikt u op een van de items om de
achterliggende pagina's te kunnen bewerken.
Het bewerken van de pagina's gaat met een WYSIWYG
editor. De omschrijving hiervan staat elders in deze
handleiding omschreven.
Per menu item krijgt u alle (sub)pagina’s te zien.

Daaronder vindt u de onderliggende pagina's. Door op het potloodje te klikken kunt u de
pagina bewerken. Klikt u op het kruisje, dan verwijdert u de pagina (ook uit de
database).
De eerste pagina is altijd de inleiding. Deze pagina kan niet worden verwijderd.
Wel kunt u zelf de titel aanpassen welke ook de naam is voor het menu item.
Database beheer
In dit gedeelte staan enkele taken die uitgevoerd
kunnen worden.
Klik op een van de items om deze taak te kunnen
uitvoeren.

Afbeeldingen en bestanden
Ook hier heeft u enkele mogelijkheden;
- bestand uploaden
- map aanmaken
- map verwijderen

Onder de streep vindt u alle aangemaakte
mappen met de daarbij behorende bestanden.
Door op een map te klikken kunt u de inhoud
bekijken.
Back up database
Het is verstandig om altijd een back up te maken van uw bestanden. Dus ook van uw
website. met deze taak plaatst u de database als back up op uw harde schijf.
Ons advies: doe dit regelmatig na veel aanpassingen aan uw website.
Gebruikers
Indien uw website beschikt over deze module krijgt u hiervoor een aparte handleiding.
Hotlinks
Indien uw website beschikt over deze module krijgt u hiervoor een aparte handleiding.
Nieuwsbrief
Indien uw website beschikt over deze module krijgt u hiervoor een aparte handleiding.
Pagina sortering
Indien uw website beschikt over deze module krijgt u hiervoor een aparte handleiding.
Website instellingen
In dit gedeelte kunt u enkele vaste instellingen wijzigen
en / of beheren.
Website set up
Deze instellingen zijn door ons al goed ingevuld.
Des gewenst kunt u deze instellingen wijzigen, maar wordt niet aanbevolen.
Zoekmachine
Gevonden worden door een zoekmachine kan u extra bezoekers opleveren.
Bij "zoekwoorden" geeft u komma gesplist de woorden op waarmee gevonden wilt
worden. Bij "omschrijving" kan u de omschrijving van uw website weg zetten.

Persoonlijke instellingen
Door op mijn gegevens te klikken kan u uw
persoonlijke instellingen wijzigen.

Mijn gegevens
Schermnaam is de naam die zichtbaar is in het beheer.
Bij kleur kan men de kleuren van het beheersysteem aanpassen.
Standaard staan deze in de website kleuren.
Wachtwoord
De inlognaam is altijd hetzelfde,maar het wachtwoord kunt u zelf aanpassen.
Overige taken
Hier kan u zich afmelden in het CMS,
uw website bekijken of naar de eerste
pagina gaan.
Klikt u op Mimar Hosting dan komt u
op onze website uit.

