
Handleiding Kamalot-website 

Voor content-beheerders  

Algemeen 
De website bestaat uit 3 soorten pagina’s: 

1) De startpagina’s waarin een taalkeuze wordt aangeboden terwijl roulerend een serie foto’s 

getoond wordt. 

2) De hoofdpagina’s waarin hoofdstukken met overwegend tekst worden getoond (te openen 

via een menu). 

3) De galerij-pagina’s (te openen vanuit een link in een hoofdpagina). 

Een pagina kan aangepast worden door rechtsboven op de knop “Bewerken” te klikken (in de 

uiteindelijke productie-versie zal die methode door een subtielere vervangen zijn). Hierna bevindt de 

website zich in bewerk-modus en kan de pagina aangepast worden. Nadat aanpassingen gedaan zijn 

kan bewerk-modus verlaten worden door op de knop “Gereed” te klikken. 

In de bewerk-modus worden alle aanpasbare schermelementen (bijvoorbeeld een foto) omkaderd 

door stippellijnen. Door op zo’n element te klikken kan de inhoud aangepast worden. 

Let op: met uitzondering van teksten zijn alle aanpasbare elementen taalonafhankelijk. D.w.z., als 

bijvoorbeeld een foto of de lay-out van een pagina wordt aangepast, dan geldt die aanpassing 

automatisch ook voor de weergave van de website in andere talen. Als de website echter in een 

bepaalde taal opgevraagd is en bewerkt wordt, dan betreffen aanpassingen die tekst betreffen alleen 

de weergave voor de gekozen taal. 

Tip: bij het uploaden van foto’s wordt aangeraden om de door de website voorgestelde afmetingen 

op te volgen, ook al gaat de website flexibel om met onjuiste afmetingen: als een foto te klein (of te 

groot) is wordt die foto automatisch vergroot (of verkleind). Als daarnaast een verkeerde breedte-

hoogte verhouding gebruikt is dan wordt de foto ook automatisch bijgesneden.  

Tip: het is mogelijk om een fotobestand te herbruiken, bijvoorbeeld door in een introductiepagina 

een fotobestand uit een galerij op te geven, maar dat wordt afgeraden. De hoofdreden is dat het 

veranderen van zo’n foto dan (na verloop van tijd onverwachte) neveneffecten heeft. 

  



Bewerken van de startpagina’s 
Naast het aanpassen van foto’s kunnen op een (willekeurige) startpagina ook alle beschikbare talen 

worden opgegeven (door op de taal-balk te klikken). Minstens één taal (nl. de eerste) moet 

beschikbaar zijn, en het maximaal aantal beschikbare talen is tien. 

Per taal zijn de instellingen: 

 De naam van de taal 

 Een afkorting van de taal  

(zie http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements) 

 Wel/niet gepubliceerd 

Noot: deze pagina ondersteunt nog geen Alt teksten (zie volgende hoofdstuk). 

Bewerken van de hoofdpagina’s 
Naast foto’s en teksten kunnen per hoofdpagina c.q. hoofdstuk de volgende (taalonafhankelijke) 

basis-instellingen aangepast worden (door op de knop aan de rechterkant kan de pagina te klikken): 

 Het soort pagina, met als keuzemogelijkheden: tekst (een titel en een aantal paragrafen), een 

(grote) foto, een contact-formulier en een Google map. 

 De lay-out van de eerste regel (boven het hoofdstuk). Keuzemogelijkheden zijn nul tot 4 

miniatuur-foto’s. 

 Of een pagina in het menu moet worden opgenomen en, zo ja, de plek in het menu (kolom + 

rij). 

 Of de pagina een speciale link naar een andere pagina moet bieden. De speciale link wordt in 

het hoofdstuk rechtsonder en in sierletters weergegeven. Typisch gebruik is een link naar de 

galerij vanaf het sfeer-hoofdstuk. 

Noot: een interne link naar de standaard (= alles omvattende) galerij is “?id=2”. Een link naar een 

specifieke galerij heeft de vorm “?id=2.x” (waarbij x maximaal 9 is). Een interne link naar de xe 

hoofdpagina is “?id=1.x”.  

Noot: na het selecteren van een foto wordt gevraagd om een Alt tekst. Zoekmachines gebruiken 

deze tekst om afbeeldingen te categoriseren/interpreteren (de tekst wordt ook gebruikt door 

slechtzienden die browsers de tekst kunnen laten voorlezen).  De SE-tekst kan niet per taal ingesteld 

worden en het wordt aangeraden om Engelse tekst in te vullen. Zie YFSE voor richtlijnen over 

geschikte omschrijvingen. 

Bewerken van de galerij-pagina’s 
De website ondersteunt 1 t/m 10 galerijen. Per galerij kan het volgende worden ingesteld: 

 De naam (taal-afhankelijk) 

 De miniatuur-foto (indien ingevuld wordt deze weergegeven in de balk met galerij-

keuzemogelijkheden) 

 Of de galerij gepubliceerd is. 

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements


De website gebruikt alle grote foto’s (breedte en hoogte minstens 300 punten) uit de map (en 

recursief uit alle submappen daarvan) van de miniatuur als inhoud van de galerij.  

Tip: de eerste galerij wordt gebruikt indien de gebruiker (nog) geen keuze heeft gemaakt. Door de 

mappen van de andere galerijen bevat te laten zijn in de map van eerste galerij wordt bewerkstelligd 

dat de eerste galerij automatisch alle foto’s van de andere galerijen bevat. 

Noot: deze pagina ondersteunt nog geen Alt teksten. 

Publiceren 
Kleine content-aanpassingen kunnen online in de live website gedaan worden. Voor grotere 

aanpassingen wordt aanbevolen om de aanpassingen lokaal (d.w.z., op een kopie van de website op 

de eigen PC/laptop) voor te bereiden. 

De website bestaat uit code en content. Alle aanpasbare content is bevat in de map “/data”. Door 

deze map te downloaden kan de huidige versie van de website-content worden gedownload en 

lokaal worden bewerkt (in de veronderstelling dat de website inclusief code al lokaal geïnstalleerd is).  

Nadat alle aanpassingen uitgevoerd zijn kan de nieuwe versie van de website-content worden 

geüpload naar de “/data”-map. 

Tip: als lokaal foto’s worden verwijderd kan het zijn dat na uploaden de foto op de server niet 

automatisch verwijderd wordt (afhankelijk van hoe geüpload wordt). Een manier om dat te 

voorkomen is:  

1. Geef de te uploaden map de naam “mapNieuw” (op de PC/laptop). 

2. Upload “mapNieuw” (van de PC/laptop naar de server). 

3. Hernoem “map” naar “mapOud” (op de server). 

4. Hernoem “mapNieuw” naar “map” (op de server). 


