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Pagina aanmaken
Het aanmaken van pagina’s en subpagina’s wordt u in deze
presentatie uitgelegd.
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Pagina beheer
Als u een pagina wilt aanmaken, gaat u eerst naar het
tabblad Pagina’s.
Nb. Subpagina aanmaken
Als u een subpagina wilt aanmaken, kiest u onder welke
pagina u de subpagina wilt aanmaken. Bij deze pagina ziet
u onder Beheren het woord Subpagina’s staan. Klikt u op
de button Subpagina’s. De rest van de stappen is gelijk aan
de stappen die u uitvoert wanneer u een pagina
aanmaakt.
Een pagina toevoegen
Met de button Pagina toevoegen creëert u een nieuwe
pagina. Deze button bevind zich rechts bovenin de pagina.
Bij het aanmaken van een pagina doorloopt u de volgende
stappen:
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Stap 1 | Kies de module
Deze staat standaard op content. Indien u meerdere
modules tot uw beschikking heeft, maakt u hier de keuze
voor de module.
Stap 2 | Vul de SEO gegevens in
Hier stelt u de SEO gegevens van uw nieuwe pagina in.
Alles ingevuld? Druk op Opslaan, u vindt u nieuwe pagina
terug in uw overzicht van alle pagina’s zoals u op de
volgende pagina ziet.
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Pagina overzicht
Hiernaast ziet u de nieuw aangemaakte pagina terug.
U kunt er voor kiezen om de zichtbaarheid te veranderen
(het oranje bolletje) of om de pagina in wel/niet in de
sitemap (blauwe bolletje) op te nemen.
Daarnaast ziet u SEO staan, hier kunt u de SEO
eigenschappen van de pagina aanpassen. Als laatste heeft
u de mogelijkheid om de pagina in zijn geheel te
verwijderen.
Pagina’s vullen met content
Als u de pagina wilt vullen, klikt u dan op de titel van de
pagina. In dit geval over-ons.
Het plaatsen van de content wordt niet in deze
presentatie behandeld. Kijkt u voor het plaatsen van
content bij de overige help topics.

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

