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1. Een Beldefnews artikel aanmaken 
- Ga naar Berichten -> Nieuw bericht 

- Het vlaggetje geeft de taal van het artikel aan. U kan de taal veranderen door op het vlaggetje te 
klikken voor de start van de aanmaak. 

 

-Invoer titel van het artikel. 

 

 

-Klik op « Backend Editor » om over te gaan naar een nieuwe invoermodus. 
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-Klik op het Sjabloon icoon en maak een keuze. 
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2. Ingave text 
- Klik op het potlood met groene achtergrond voor invoer tekst en bewaar. 

 

!Indien u gebruik maakt van copy/paste worden de paragaaf tussenruimtes niet gerespecteerd.  
U dient een extra blanco lijn toe te voegen tussen de paragrafen! 

3. Fotogalerij foto’s toevoegen  
-Klik op het potlood met groene achtergrond <<Advanced Image Gallery>>. 

-Klik op <<voeg afbeeldingen toe>> (groen ‘+’ teken). 

-Selecteer de foto’s en voeg toe.  

!U kan de volgorde van de foto’s veranderen. Foto’s worden gegroepeerd per 2 op 1 horizontale lijn 
(desktop). Het is aangeraden om horizontale en verticale foto’s te groeperen per 2 op 1 horizontale 
lijn! 
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4. Een copyright item toevoegen 
Copyright is een samenstelling van 3 elementen: 

 Eerste kolom: auteur 
 Tweede kolom: fotograaf 
 Derde kolom: video monteur 

-Klik op het potlood met groene achtergrond van het element dat je wil veranderen. 

-In het vak <<Titel>> kan u de naam van het element invullen. 

 

 

 

Indien u een element niet wenst te gebruiken kan u deze verwijderen door op het ‘X’ symbool te 
klikken. 
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5. Een youtube video toevoegen 
- Klik op het potlood met groene achtergrond <<Video speler>>. 

- Voeg een ‘youtube’ link toe en bewaar. 

 

6. Een element toevoegen 
Naast sjablonen heeft u ook de mogelijkheid om elementen toe te voegen door gebruik te maken 
van het ‘+’ teken. 

 

- Klik op het ‘+’ teken met grijze achtergrond om een element toe te voegen. 
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- Elk element moet vooraf gegaan worden door een ‘Beldef Separator’: op deze manier voorkomt u 
dat de verschillende elementen tegen elkaar kleven. 

U kan ook een element toevoegen op de volgende manier: 

-Klik op het ‘+’ teken (links naast ‘Sjabloon’) 

 

-In het tabblad «My elements» kan u alle elementen terugvinden die reeds correct geformatteerd 
zijn voor Beldefnews.  
Deze werkwijze heeft de voorkeur om nieuwe Beldefnews elementen toe te voegen. 
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7. Een uitgelichte afbeelding toevoegen bij een artikel 
 

 

 

-Klik op ’Uitgelichte afbeelding kiezen’ in het rechter menu 

-Maak een keuze en bewaar 

U kan het artikel NIET bewaren zonder een keuze gemaakt te hebben. 

 

8. Een categorie kiezen voor het artikel 
-Kies de gewenste categorie. U kan meerdere categorieën selecteren. 

Wenst u het artikel zichtbaar op de homepage: selecteer «homepage beldefnews ».  
Deze categorie wordt enkel zichtbaar NADAT er een ‘uitgelichte afbeelding’ werd gekozen. 
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9. Uw artikel publiceren 
 

 

 

- Als uw artikel klaar is voor publicatie: klik op <<Publiceren>>. 

- U kan eventueel kiezen voor <<concept opslaan>> zodat u later het artikel verder kan afwerken. 

 

!Het artikel is na publicatie voor de gewone internaut niet zichtbaar gedurende 5 minuten. 
Alleen gebruikers die ingelogd zijn hebben directe toegang tot het artikel! 

 

U kan datum + uur publicatie wijzigen 
in het rechter menu. 
Hiermee kan u de volgorde van 
publicatie wijzigen. 
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10. Een artikel vertalen 
Nadat uw artikel gepubliceerd of als concept bewaard werd, kan u het artikel vertalen. 

 

 

- Klik op ‘+’ naast de taalkeuze. 

- Herstart dezelfde stappen voor aanmaak van uw artikel in een andere taal. 

Tip : Om te voorkomen dat alles opnieuw moet aangemaakt worden in de nieuwe taal. 
NA het klikken op ‘+’ voor de vertaalkeuze vindt u <<Inhoud Kopieren van NL>> terug.  
Maak gebruik van deze keuze en switch naar de gewenst view door op <<backend editor>> te 
klikken. 

 


