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Inleiding release notes
Deze release note beschrijft een bijzonder zichtbare verbetering in het kañooh webplatform.
Daarnaast worden ook nog enkele andere veranderingen beschreven. Voor een compleet overzicht
van alle tickets, wijzen wij graag door naar de officiële release notes.
In deze toelichting vind je de volgende features terug:




De mogelijkheid om witte panes op alle paginatypes te gebruiken
o Wat verandert er precies
o Ook gekleurde panes krijgen transformatie
o De vele voordelen van witte panes
Verbeterd invoegen van online video’s in panes

Voor vragen of opmerkingen, contacteer ons op helpmij@kanooh.be.

Witte panes op alle paginatypes
Deze functionaliteit liet even op zich wachten, maar stellen we met trots aan jullie voor. Het gebruik
van witte panes op alle pagina types belooft een zichtbare verbetering voor de bezoekers van je
website.

Wat verandert er precies?
In de kañooh Theme store kan je vanaf vandaag een nieuw type kleurenpaletten kiezen. Zo hebben
we ieder bestaand kleurenpalet uitgebreid met een nieuwe versie. Wanneer je dit nieuwe type
kleurenpalet installeert, zullen alle panes op de website veranderen in witte kaders met een gekleurd
bovenschrift en een lichte grijze schaduw (zie afbeeldingen voor een voorbeeld van de verandering).
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Wil je bepaalde panes meer doen opvallen? Dan kan je deze
apart in een kleurtje steken dat past bij het gekozen
kleurenpalet. Op deze manier wordt het gebruik van kleur op je
website een nuttige optie en blijft de weergave van je inhoud
overzichtelijk.
De kleur van een pane kan je gemakkelijk aanpassen in de
back-end van de website. Klik op ‘Pagina regio’s’ en bewerk de
kleur bij de pane naar keuze door op het penseel-icoontje te
klikken.
De introductie van witte panes betekent ook duidelijkheid wat
betreft de kleur van lettertypes. Een witte achtergrond wordt
gevuld met donkere tekst, een donkere pane krijgt witte tekst.

Ook gekleurde panes kennen een transformatie
Als je kiest voor het nieuwe kleurenpalet, zullen alle panes wit worden, maar het is mogelijk om
bepaalde panes van een kleur te voorzien. Graag geven we een woordje uitleg wat er veranderd is
voor de gekleurde panes in het kañooh systeem.
Voorheen bestond een pane uit drie verschillende kleuren. Zowel het bovenschrift, de body als het
onderschrift van een pane hadden een verschillende kleur. Als je vandaag kiest voor een gekleurde
pane verschijnt deze in maximaal twee kleuren, een bovenschrift en de bijhorende body en
onderschrift (zie voor en na-afbeelding).

De vele voordelen van witte panes
Door te kiezen voor witte panes, wordt het belang van informatie en inhoud op jouw website
beklemtoond. Wil je bepaalde zaken op een pagina benadrukken? Dan kan je ze in een kleur
plaatsen, zoals hierboven beschreven.
Jouw website is een pak overzichtelijker voor de bezoeker en ook de leesbaarheid neemt een grote
sprong voorwaarts. Aarzel dus niet om de nieuwe kleurenpaletten op jouw website toe te passen.
Op termijn zullen de nieuwe kleurenpaletten de oude vervangen, maar dit zal tijdig en op
gepaste wijze worden gecommuniceerd.
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Verbeterd invoegen van online video’s in panes
Video’s van YouTube of Vimeo kunnen de inhoud van jouw website een dynamische tint geven, zowel
in de tekst als in panes op pagina’s. In deze release werd het gebruiksgemak om video’s in te voegen
of te embedden erg verbeterd. Vanaf nu geen geknutsel meer met resoluties en afmetingen, je knipt
en plakt de embed-code van YouTube in de pane en klaar! (Zie afbeeldingen)

Kopieer de embed-code

Plak het in een vrijetekst pane

De grootte van de video past zich aan aan de breedte van het pane, dat afhankelijk is van de gekozen
regiostructuur op een pagina. Heb je een landingspagina met brede en smalle kolommen? Dan kan je
de pane met video zorgeloos verplaatsen.

