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Introductie 
Het CMS is de veel gebruikte afkorting van Content Management Systeem (Engelse term) 
ofwel website beheer systeem. Het CMS stelt u in staat om tekst en beeld op uw website te 
beheren. 
 
Het door VisieCom ontwikkelde CMS stelt u in staat om eenvoudig uw website te beheren. 
De structuur van uw website bestaat in grove lijnen pagina’s die in een bepaalde structuur 
(template) zijn ingedeeld) De pagina’s zijn voor de eindgebruiker over het algemeen te  
bereiken via het menu. Uiteraard zijn er uitzonderingen zoals een detailpagina 
(doorverwijzing van een tekstblok bijvoorbeeld). Of een directe links naar een pagina. 
 
Betekenis woorden 
Een aantal  trefwoorden die voorkomen in deze handleiding en die u tegen kunt komen 
tijdens het gebruik van het CMS van VisieCom: 
 
CMS 
Content Management systeem (Engelse term) of wel website beheer systeem. Het CMS stelt 
u in staat om tekst en beeld op uw website te beheren. 
 
Tekstmodule 
Bijna alle teksten in uw site zijn gemaakt met de teksteditor in de tekstmodule. 
 
Tekstblok 
Een tekstblok is een  tekstueel bericht ondersteund door eventuele bijhorende afbeeldingen 
op een positie van een pagina in uw website. Over het algemeen worden tekstblokken niet 
vaak aangepast en vormen de basis teksten van uw website zoals bijvoorbeeld de historie, 
diensten of contactgegevens van uw bedrijf. 
 
Tekstblokgroep 
Een tekstblok groep is een verzameling van meerdere tekstblokken die u kunt tonen op een 
positie van een pagina in uw website. Een ander veel gebruikt woord voor tekstblokgroep is 
ook wel categorie. 
 
Nieuwsberichten 
Voor nieuwsberichten gebruiken we de term nieuwsberichten. Dit zijn actuele teksten 
ondersteund door eventueel afbeeldingen en voorzien van een publicatiedatum. 
 
Nieuwscategorieën  
U kunt eventueel Nieuwsitems categoriseren om voor de lezer een overzichtelijke indeling te 
presenteren van uw nieuwsberichten) Vaak worden nieuwsberichten gecategoriseerd in 
websites zoals nu.nl of tweakers.net  
 
Banner 
Een banner kunt u zien als één of meerdere afbeeldingen die op een pagina geplaatst zijn 
zoals bijvoorbeeld een advertentie (met een link naar een ander gedeelte in uw website of 
naar een externe website). Of een ondersteunende afbeelding op uw website zonder dat 
deze een link bevat. 
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De werking van de verschillende onderdelen 
 
 
Inloggen 
 
U kunt uw website beheren via het beheerscherm. Het beheerscherm is te benaderen op 
het volgende adres: http://domein/manage 
 Vervolgens kunt u daar inloggen met de inloggegevens die u heeft ontvangen via de mail. 
Zijn deze niet bekend? Stuur dan een e-mail naar contact@visiecom.com. 
 
Dit ziet er ongeveer zo uit:  
 

 
 
 
 
Tekstmodule 
 
Tekstblokken aanpassen 
Een tekstblok is een tekstueel bericht ondersteund door eventuele bijhorende afbeeldingen 
op een positie van een pagina in uw website. Over het algemeen worden tekstblokken niet 
vaak aangepast en vormen de basis teksten van uw website zoals bijvoorbeeld de historie, 
diensten of contactgegevens van uw bedrijf. Indien u toch een aanpassing wilt doorvoeren in 
een tekstblok, gaat dit als volgt.  
 
Navigeer in het beheerscherm naar de menu knop “Inhoud   Tekstblokken”. Hier ziet u 
een overzicht van alle tekstblokken die in de website verwerkt zijn.  
 
Klik op het bewerken icoon ( ) naast het tekstblok dat u wilt aanpassen (dit is aangegeven 
met de titel van het tekstblok). 
 
Nu kunt u het tekstblok aanpassen. U ziet het volgende: 
 

http://domein/manage
mailto:contact@visiecom.com?subject=inlog%20gegevens
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U kunt hier een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld die titelafbeelding aanpassen, de titel van 
het tekstblok aanpassen, de URL (link) naar het tekstblok aanpassen of de tekst zelf 
aanpassen. Het zou voor kunnen komen dat het 2e tekstvlak leeg is. Dit is het deel van de 
tekst die pas tevoorschijn komt als de bezoeker op ‘lees meer’ klikt. Dit ziet er bijvoorbeeld 
zo uit: 
 

 
Als er op ‘lees meer’ geklikt wordt, laad er een nieuwe pagina waar de volledige tekst 
weergeven word. 
Tekstblokgroepen 
Indien er meerdere tekstblokken op 1 pagina worden weergeven, Kunt u dit doen via een 
tekstblokgroep. Tekstblokgroepen verbinden verschillende tekstblokken met elkaar. Om een 
tekstblok toe te voegen gaat u in het menu naar ‘inhoud  tekstblokken  
tekstblokgroepen’. Daar kunt u een tekstblokgroep aanmaken en al bestaande tekstblokken 
aan de tekstblokgroep toevoegen. 
 
Om een nieuw tekstblok aan een bestaande groep toevoegen? Kiest u bij het aanmaken van 
een tekstblok ‘tekstblokgroep’ de groep waaraan u het tekstblok wilt toevoegen. 
 
Als de tekstblokgroep al op de pagina staat, wordt het tekstblok dat u aan de groep toevoegt 
er automatisch bij gevoegd. 
 
U kunt ook een tekstblokgroep toevoegen aan een pagina. Dit gaat op dezelfde manier als 
een tekstblok toevoegen, alleen kiest u dan hier voor de ‘tekstmodulie  tekstblokgroep’ in 
plaats van ‘tekstmodule  tekstblok’. De instellingen die u kiest voor de tekstblokgroep, 
worden op elk tekstblok toegepast. 
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SHOP > categorieën 
 
Om een shopcategorie toe te voegen of aan te passen, gaat u naar ‘shop  items  
categorieën’.  
 
Daar kunt u  weer op ‘Toevoegen’ klikken. 
 
Vul hier de benodigde informatie weer in. In het laatste invulveld (Items), kunt u de items 
toevoegen die u in deze categorie wil hebben. 
 

Om een bestaande categorie aan te passen, klikt u weer op het  icoon. 
 
 
SHOP > Producten toevoegen  
 
Vervolgens klikt u in het menu op ‘shop  items’. 
 
Klik daar op ‘Toevoegen’ om een product toe te voegen. 
 
Hier worden de invulmogelijkheden uitgelegd:  
 
Attribuutgroep (indien zichtbaar) 
bepaalt welke attributen een product kan bevatten. Dit is van toepassing indien er 
filtermogelijkheden zijn ingebouwd op uw shop(catalogus)pagina aan de voorkant van de 
website. 
 
Naam 
De volledige naam van het product invoeren  
 
Naam in url 
Leeglaten; het systeem vult dit veld vanzelf aan.  
 
Artikelnr 
Invullen indien er een artikelnr. van toepassing is en het getoond moet worden.  
 
Inhoud 
De omschrijving van het product  
 
Categorieën 
Kies de categorie(en) waarin het product opgenomen moet worden.  
 
Eenheid 
Over welke eenheid gaat de prijs? B.v. doos van 12 stuks (Indien u dit veld leef laat, word de 
eenheid Per stuk.)  
 
Afbeeldingen 
Productafbeelding(en) uploaden  
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Producten bewerken 
 
Wil u een product aanpassen? Klik dan in het itemoverzicht op het bewerken icoontje naast 

het desbetreffende product. Dit icoontje ziet er als volgt uit:  
 
Hier kunt u de gegevens van een product aanpassen. Vergeet niet op opslaan te klikken. 
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