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Gebruik vaste content en ‘library’ 
 

Dit document dient als uitleg over het gebruik van de vaste content en de ‘library’ 

(bestandsbibliotheek). Met de vaste content is het mogelijk om bepaalde pagina’s van 

de website zelf in te vullen met een eigen tekst. In de vaste content is het eveneens 

mogelijk om plaatjes en documenten toe te voegen en HTML code te gebruiken. Vaste content is 

door de beheerder te vinden via Informatie – Vaste content. 
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Vaste content 

 

Open het menu ‘Informatie’- ‘Vaste content’, hier ziet u een lijst met alle vaste content items.  

 

Door op het blauwe icoontje te drukken is het mogelijk om het vaste content item te bewerken. Bij 

elk item waar ‘HTML’ ‘Textedit’ achter staat krijgt u om te bewerken het volgende scherm: 

 

In het witte vak is tekst te typen en dmv de knop  krijgt u een optie om HTML code toe te voegen  

/ te bewerken.  
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Tekst plakken vanuit Word 

Druk op de button  , plak hier de tekst welke je wilt plaatsen en druk op OK. Indien u deze button 

niet gebruikt heeft u kans dat de tekst die u plakt vanuit Word niet goed wordt weergegeven op de 

website. 

Afbeelding toevoegen in een vaste content item 

 

Om een afbeelding te plaatsen in een vaste content item klikt u eenmalig in het witte vak waar u de 

afbeelding wilt hebben. Door nu op de button met het groene plaatje  erin te drukken opent zich 

een nieuwe venster: 

 

Wij adviseren u foto’s die u wilt plaatsen te uploaden naar onze bestandsbibliotheek (‘library’), 

voordeel hiervan is dat de foto in LISA wordt geplaatst en later gemakkelijk weer  te gebruiken is in 

andere nieuwsitems of vaste content item. 

Om een foto te tonen welke in de ‘library’ opgeslagen dient te worden en / of uit de ‘library’ getoond 

moet worden verwijzen wij u naar het onderdeel ‘library’ verderop in dit document. 

Indien u een foto wilt tonen in het vaste content item welke niet in LISA opgeslagen dient te worden 

vult u de link naar de foto in als ‘bron’ en drukt u op invoegen 

Afbeelding toevoegen in een vaste content item 

 

Om een document in het vaste content item te plaatsen drukt u eenmalig in het witte vak waar een 

link naar het document moet komen en daarna drukt u op het ketting icoontje bovenin .  Hierna 

opent zich een nieuw venster. 
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Om een document te tonen welke in de ‘library’ opgeslagen dient te worden en / of uit de ‘library’ 

gelinkt moet worden verwijzen wij u naar het onderdeel ‘library’ verderop in dit document. 

Zodra u klaar bent met het aanpassen van het vaste content item drukt u op bewaren, de wijzigingen 

zijn direct beschikbaar in het systeem en/of op de website. 

Library 

 

De ‘library’ is de bestandsbibliotheek voor uw club. Alle plaatjes en bestanden die u wilt gebruiken in 

een vaste content of nieuwsitem kunt u in de ‘library’ plaatsen. 

Zodra u op een afbeeldingicoontje OF hyperlink icoontje in een vaste content item of nieuwsitem 

klikt in LISA opent zich een nieuw venster, zodra u op het gele mapje  klikt opent zich de ‘Library’ 

(bestandsbibliotheek): 

 

Mappen 

Bovenin is het mogelijk om nieuwe folders aan te maken, u kunt binnen de ‘library’ de bestanden 

ordenen per folder: 
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Verwijderen van bestanden 

 

Rechts ziet u de bestandsbibliotheek: 

 

door op ‘Del’ te drukken verwijdert u het bestand uit de bibliotheek, dit bestand is ook niet meer 

terug te halen, wees er zeker van dat dit bestand nergens in een vaste content item, nieuwsbericht of 

op de site gebruikt wordt 

Toevoegen van bestanden 

 

Door onderaan op ‘Bladeren’ te drukken opent een nieuw scherm met de indeling van uw eigen 

computer. Door daar het bestand te zoeken en op ‘Openen’ (voor windowsgebruikers) te drukken 

sluit het scherm en bent u terug in het hoofdscherm.  

 

Door nu op ‘Upload’ te drukken wordt het bestand weggeschreven naar de ‘library’. 

Let op! Maximale grootte per bestand is 1 MB 

Zodra u op ‘Upload’ hebt gedrukt is het mogelijk dat u deze melding ziet, druk hier op ‘Nee’ 

 

Linksboven in het scherm wordt nu het document of plaatje getoond welke u zojuist geupload hebt. 

Druk nu op ‘OK’ om het plaatje in het vaste content item of nieuwsitem te plaatsen. Nadat u op OK 

heeft gedrukt komt u terug in het afbeelding of documentscherm, druk daar op invoegen 
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Bestaand plaatje / bestand gebruiken 

Zodra u de ‘library’ heeft geopend en rechts drukt op een bestandsnaam wordt deze links in het 

scherm getoond.  

 

Druk nu op ‘OK’ om het plaatje / document in het vaste content item of nieuwsitem te plaatsen. 

Nadat u op OK heeft gedrukt bent u terug in het afbeelding op documentscherm, druk daar op 

invoegen. 

 

 


