
HELP!! Functie 
 
Pagina / documenten 
Om een bepaalde pagina, of de foto op de pagina, of de documenten van die 
pagina te kunnen wijzigen, 
klik op de naam van de bewuste pagina, bovenin de 'headerbalk'. 
 

 
 
Rechts: Door op de knop afbeelding te klikken, kan een afbeelding aan de 
pagina worden toegevoegd. Dit wordt in de huidige site (nog) niet gebruikt. 
Door op de knop documenten te klikken, kunnen extra documenten worden 
toegevoegd aan deze pagina. Let op!!! Als er niets gebeurt kan het zijn dat er 
een beveiliging van de computer is geactiveerd die vereist dat tijdens het klikken 
de CTRL toets wordt ingedrukt!! Alleen dan kan het pop-up scherm worden 
geopend. Er verschijnt dan een scherm met een knop bladeren. Door op die 
knop te klikken kan een bestand vanaf de computer worden aangeklikt dat naar 
de site wordt geupload. Let op!!! De naam van het bestand moet wel in het 
venstertje verschijnen voordat op de knop upload wordt geklikt. Anders zal geen 
bestand geupload worden!! (Een bestand wordt geselecteerd door dubbelklikken 
of éénmaal klik en daarna enter) 
 
Documenten wissen 
Documenten die aan een pagina zijn toegevoegd, maar gewist dienen te worden, 
kunnen worden verwijderd door eerst op de knop ‘wissen’ te klikken en 
vervolgens te klikken op het bewuste document dat gewist moet worden. 
 
Per ongeluk teveel gewist? Het document simpelweg opnieuw toevoegen!! 



 
 
 

Agenda / Vergaderingen 
 

 
 
Een nieuw agenda-item kan meteen worden toegevoegd door in de lege velden 
tekst in te voeren. Let op!! De datum is altijd de datum van vandaag! Deze moet 
dus eerst worden aangepast naar de datum van de vergadering / activiteit. 
 
Een agendapunt aanpassen / wijzigen: 
Klik op zoeken en alle ingevoerde activiteiten / vergaderingen worden opgesomd. 
Klik op het te muteren agendapunt om deze te wijzigen. 
 
 



 
 
Door op de knop ‘Nieuws’ te klikken kan nieuws worden toegevoegd of 
bestaande berichten worden aangepast. 
Nieuwsberichten die al in het archief staan, kunnen zichtbaar worden door op het 
woord Archief te klikken. 
 
Afbeeldingen kunnen worden toegevoegd door op de knop ‘afbeelding’ te 
klikken. Let op!!! Als er niets gebeurt kan het zijn dat er een beveiliging van de 
computer is geactiveerd die vereist dat tijdens het klikken de CTRL toets wordt 
ingedrukt!! Alleen dan kan het pop-up scherm worden geopend. 
 
Mocht gevoelsmatig nog iets aan deze helpfile ontbreken, dan hoor ik het 
graag!!! 
eva@eye-t.nl  


