
 

CMS Made Simple 

Fotoalbums aanmaken: 

Ga naar www.uwdomeinnaam.nl/admin en log in.  

Om  een fotoalbum aan te  kunnen maken start u met inloggen.  

 
Afbeeldingen toevoegen: 

Om afbeeldingen aan de fotoalbums toe te kunnen voegen dienen deze eerst op de webserver 
geplaatst te worden: 

Ga naar; “Inhoud”/ afbeeldingbeheer 

 

Klik op bladeren om een afbeelding van uw lokale pc te selecteren en op versturen om deze 
naar de server te uploaden. 

Wil je de afbeeldingen in mappen plaatsen maak dan eerst een nieuwe map aan. Wanneer de 
map in het venster is verschenen klik op de map en plaats de afbeeldingen erin. Zorg ervoor 
dat de foto’s niet te groot zijn een prima formaat voor internet is 800X600 pixels in het jpg 
formaat. Om foto’s makkelijk te kunnen verkleinen kun je onderstaande tool gebruiken: 



 
Kijk hier: http://bluefive.pair.com/pixresizer.htm 

 

Dowload the current version  pak deze uit en installeer het pakket 

 

Als je het pakket opent zie je dit veld vul de velden in en klik op save pictures. 

 

 

 

Wanneer de foto’s op de webserver staan kun je deze plaatsen in het fotoalbum wat we nu 
gaan maken. 



 

 

 

Kies in het menu Inhoud » Album. Vervolgens klikt bovenaan op *Album toevoegen*.  

 
Vul een naam voor het fotoalbum in en klik op versturen. 

Onderstaand scherm opent. 

Klik op foto’s toevoegen. 

 

 
Klik nu op de map die je hebt aangemaakt en de foto’s bevatten.  

Je kunt ook hier nog foto’s naar de gewenste mappen uploaden. 



 

 

Selecteer de foto’s die in het fotoalbum moeten komen en klik op opslaan. 

 

De foto’s zijn nu toegevoegd aan je album 

 



 

 

Om ze nu als link op je fotopagina te krijgen klik op Inhoud » Pagina's  

Klik op nieuwe inhoud toevoegen. 

Zet de inhoud op album geef een titel en een menu titel op  

 

 
Klik op opties en vul de pagina alias in dit kan de naam van je fotoalbum zijn: 

Om wel of niet in het menu te tonen geef dit aan met een vinkje in het omcirkelde veld. 



 

 

Klik op de pagina waar je de foto link wilt plaatsen (foto’s) 

Klik om een interne link toe te voegen: 

 

Klik op de aangemaakte pagina die je fotoalbum bevat (test) 



 

 

Klik op ok 

De link is nu op de fotopagina aangemaakt. 



 

 

Geef in de link nog even de naam van het fotoalbum aan bijvoorbeeld: 

{cms_selflink page='test' text='fotoalbum test'} 

Klik op:  

� Verstuur -- om de wijzigingen te bewaren en terug te keren naar Inhoud » Pagina's  
 

Uw album staat als link in de pagina foto’s op de website! 


