
Tutorial fotograaffiche 
1. Login en ga naar “Zoek fotograaf” 

2. Vul je naam in in het zoekvak 

3. Klik de Enter-toets 
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1. Een miniatuur van jouw fiche verschijnt  

2. Klik in de miniatuur om de inhoud van jouw fiche te bekijken 
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1. Kijk de inhoud van jouw fiche na  
2. Klik op het icoontje met het potlood om de inhoud van jouw fiche 

te bewerken 
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Pas de inhoud van de velden aan waar nodig 
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1. In het vak LOGO SETTINGS: 
2. Klik op [Afbeelding Toevoegen] om naar de File Manager te gaan 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Open Upload 
4. Klik Lokale Machine 
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1. Zoek op uw harde schijf/mediadrager naar uw logo 

2. Selecteer uw logo en klik Openen of dubbelklik erop om het in 
te voegen in de File Manager 

3. Selecteer indien nodig het logobestand en klik op Invoegen 



Tutorial fotograaffiche 
1. Vul een titeltekst in voor uw logo 

2. Vul een Informational Text in door te klikken op [Add text] 

Categorieën selecteren: 

1. in het keuzeveld 
Categoriën: klik op de 
gewenste categorie(ën) 

2. Hou de CTRL-
toetsingedrukt om 
meerdere categorieën te 
selecteren 
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GENERAL DATA 
 
Voeg een omschrijving toe van jouw zaak, jouw specialiteiten, wie je bent… 
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Afbeeldingen invoegen 
 

1. In IMAGESTRIP SETTINGS: klik op [Afbeelding Toevoegen] 

 

 

 

 

2. In File manager: open Upload en klik Lokale machine 
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Afbeeldingen invoegen 
 

1. Zoek op je harde schijf/mediadrager naar de in te voegen foto’s 

2. Selecteer één of meerdere foto’s en klik Openen om ze te uploaden naar 
de File Manager 

3. In File manager: vink indien nodig de foto(’s) aan en klik op Invoegen 
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Afbeeldingen invoegen 
 

1. In IMAGESTRIP SETTINGS: klik op [Afbeelding Toevoegen] 

2. In File manager: open Upload en klik Lokale machine 

Vul een titel en Informational text [Add text] in 
voor onderschrift bij je foto’s 

Selecteer het aantal kolommen waarin je de foto’s wil tonen 
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In TITEL INSTELLINGEN: vink ‘Toon titel als bijschrift’ aan als je de titel bij je foto’s wil 
tonen 

Sluit af door op Opslaan te klikken 
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