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Tekst opmaken
In het Tesla CMS is het opmaken van tekst een fluitje van
een cent. De belangrijkste functies nemen we hier met u
door.
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Content
Zodra u bij een pagina de content gaat wijzigen, ziet u de
Word Editor. In een eerste oogopslag herkent u al veel
functies die u ook in Microsoft Word tegenkomt. De
belangrijkste functies nemen we met u door.
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Opmaak
Zodra u bij een pagina de content gaat wijzigen, ziet u de
Word Editor. In een eerste oogopslag herkent u al veel
functies die u ook in Microsoft Word tegenkomt. De
belangrijkste functies nemen we met u door.
• Als eerste ziet u Bold (dikgedrukt), Italic (schuingedrukt)
en Underlined (onderstreept).
• ABC geeft u de mogelijkheid om de tekst te plaatsen
met een streep door de tekst.
• De volgende 4 opties geven u de mogelijkheid om de
tekst uit te lijnen.
• Bij Format kunt u aangeven of het normale tekst is
(Paragraph) of een titel of ondertitel (H1/H2/H3).
• Font family is het lettertype waarin de tekst wordt
weergegeven. We raden u aan om in de website
consistent met één lettertype te werken.
• Font size is de lettergrootte van de tekst.
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• Met het schaartje kunt u geplaatste tekst knippen.
• Daarnaast staat Copy waarmee u geselecteerde tekst
kopiëren.
• Met Paste plakt u de tekst. Deze functie kunt u alleen
gebruiken als u vanuit Notepad / Wordpad plakt.
• Met Paste from Word plakt u geselecteerde tekst direct
uit Word met behoud van de opmaak.
• Met de verrekijker kunt u woorden zoeken in de tekst.
De functie A/B kunt u gebruiken om een woord op te
geven dat u wilt vervangen door een ander opgegeven
woord.
• Daarnaast staan 2 opties waarmee u een opsomming
weer kunt geven. U heeft de keuze uit cirkels (en
andere vormen) en een genummerde opsomming.
• Met Outdent en Indent kunt u de tekst laten inspringen.
• Daarnaast staat Undo en Redo. Hiermee kunt u een
actie ongedaan maken of wederom uitvoeren.
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• De ketting geeft u de mogelijkheid om een link aan te
brengen in een tekst. Met de knop ernaast verwijderd u
de link. Om een link aan te brengen dient u eerst een
woord of zin te selecteren.
• Het Anker (Anchor) symbool is niet van toepassing.
• Daarnaast staat Insert/edit image, hiermee kunt een
afbeelding invoegen. Deze optie wordt in de
presentatie ‘Afbeelding invoegen’ uitgebreid besproken.
• Met de Video button kunt u een video invoegen. Deze
optie wordt in de presentatie ‘Video toevoegen’
uitgebreid besproken.
• HTML geeft u de mogelijkheid om de HTML code van
de pagina te bekijken en aan te passen.
• Daarnaast ziet u de mogelijkheid om de tekst een
andere kleur mee te geven.
• Met de ab button kunt u de tekst arceren.

Tekst opmaken
• Insert a new table geeft u de mogelijkheid om een tabel
in te voegen.
• Met Insert a horizontal rule kunt u een horizontale lijn
toevoegen in uw tekst.
• Remove formating gebruikt u om de opmaak van de
tekst volledig te verwijderen.
• Toggle guidelines / invisible elements is niet van
toepassing
• Subscript is niet van toepassing
• Superscript is niet van toepassing
• Insert custom character geeft u de mogelijkheid om
een speciaal character in te voegen.
• Toggle fullscreen mode vergroot het tekstvak tot een
volledige pagina.
• Preview laat u een basic preview van de pagina zien.

Bedankt
voor uw tijd
Mocht u na het volgen van deze handleiding nog eventuele onduidelijkheden
tegenkomen kunt u altijd kijken op Freshdesk of ons een mail sturen. Deze mail kunt u
sturen naar info@tesla.nl

