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Welkom bij iWeb

 

Met behulp van de informatie in deze handleiding kunt u met 
iWeb snel een website maken.

 

Als u altijd al een eigen website hebt willen maken, maar niet precies wist wat u 
daarvoor moest doen, dan beschikt u nu met iWeb over een eenvoudige en leuke 
manier om uw doel te bereiken.

 

Informatie over iWeb

 

iWeb is de gemakkelijkste manier om bijzonder fraaie websites te maken en te 
publiceren. Terwijl u aan een webpagina werkt, ziet u direct hoe de pagina eruit 
komt te zien. Ook hoeft u geen programmeerkennis te hebben of iets af te weten 
van webopmaaktalen als HTML. Met de speciale sjablonen in iWeb maakt u binnen 
enkele ogenblikken een professioneel ogende website, die u vervolgens met één klik 
publiceert op MobileMe. 

Ook kunt u met iWeb uw website heel eenvoudig bijwerken en beheren. Omdat iWeb 
is geïntegreerd met iLife, kunt u heel gemakkelijk uw foto's of illustraties tonen, een 
blog of podcast maken en bijzondere elementen, zoals videofilms, routekaarten of 
advertenties, op uw website zetten.

 

Het doel van de oefening

 

In deze oefening leert u het volgende:
Â

 

Een website op basis van een sjabloon maken
Â

 

Pagina's voor foto's en fotoalbums toevoegen
Â

 

Een blog (weblog, een dagboek op het internet) opzetten
Â

 

Een koppeling naar een andere website maken
Â

 

Een routekaart toevoegen
Â

 

De knop 'Stuur mij e-mail' toevoegen, zodat bezoekers contact met u kunnen 
opnemen

Â

 

Uw website publiceren, zodat anderen deze kunnen bezoeken
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Voordat u begint

 

Het verdient aanbeveling dit document af te drukken voordat u aan de oefening 
begint.

Voor veel taken die in deze oefening (en in iWeb Help) worden beschreven, moet 
u menucommando's kiezen. Deze worden als volgt weergegeven:

Kies 'Wijzig' > 'Kopieer'.

De eerste term na 'Kies' is de naam van een menu in de menubalk van iWeb. De term 
(of de termen) volgend op het punthaakje is het commando dat u uit het 
desbetreffende menu moet kiezen.

U kunt op elk moment met de oefening stoppen door 'iWeb' > 'Stop iWeb' te kiezen 
of door op de rode sluitknop linksboven in het iWeb-venster te klikken. Wanneer 
u iWeb de volgende keer start, ziet uw website er precies zo uit als toen u het 
programma stopte.

Het is verstandig uw werk regelmatig te bewaren door 'Archief' > 'Bewaar' te kiezen.

U kunt experimenteren zoveel u wilt. Een handeling kunt u altijd ongedaan maken 
door net zo vaak 'Wijzig' > 'Herstel' te kiezen totdat uw wijziging is hersteld. Het 
commando 'Herstel' werkt echter niet voor wijzigingen die u al hebt bewaard.

 

De benodigdheden

 

Om alle stappen in de oefening te kunnen uitvoeren, moeten er enkele foto's of andere 
afbeeldingsbestanden op uw computer staan. Als u geen foto's of afbeeldingen hebt, 
kunt u de overige stappen evengoed uitvoeren.

 

Woordenlijst

 

Hieronder volgen korte definities van een aantal termen die u zult tegenkomen 
wanneer u met iWeb werkt.
Â

 

AdSense-advertentie:

 

 Een dienst van Google waarmee u op elke pagina van uw 
website advertenties kunt plaatsen die betrekking hebben op de inhoud van de 
desbetreffende webpagina. Wanneer de bezoekers van uw website op een dergelijke 
advertentie klikken, ontvangt u daarvoor een bedrag van Google.
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Â

 

blog:

 

 Een type dagboek of verslag op het web, dat tekst, foto's en andere media kan 
bevatten. Raadpleeg het gedeelte “Een blog aanmaken” op pagina 16 voor meer 
informatie.

Â

 

browser:

 

 een programma dat u gebruikt om websites te bezoeken (Mac OS X wordt 
geleverd met de browser Safari).

Â

 

domeinbestand

 

: het bestand op uw computer waarin alle gegevens van uw iWeb-
website zijn opgeslagen.

Â

 

domeinnaam:

 

 Het unieke deel (het deel na 'http' en 'www') van het webadres van 
uw site is het domein. Het domein van de site www.voorbeeld.com/index is 
'voorbeeld.com'.

Â

 

Internet:

 

 een wereldwijd netwerk van computers dat mensen in staat stelt met 
elkaar te communiceren en informatie te delen.

Â

 

koppeling: 

 

Tekst of een object waarop u kunt klikken om een bepaalde handeling 
uit te voeren, zoals het openen van een andere webpagina of het openen van een 
document. De meeste tekstkoppelingen (ook wel links genoemd) zien er anders uit 
dan de tekst eromheen (ze zijn onderstreept of hebben een andere kleur) om aan 
te geven dat u erop kunt klikken.

Â

 

MobileMe:

 

 Een internetdienst van Apple Inc., waarvoor een lidmaatschap is vereist. 
Met een MobileMe-abonnement kunt u uw iWeb-sites met één klik op het internet 
publiceren, gebruikmaken van een reclamevrije e-mailvoorziening, foto's en filmpjes 
delen, online back-ups maken, synchroniseren en nog veel meer. Raadpleeg voor 
meer informatie www.me.com/nl.

Â

 

navigatiemenu: 

 

De inhoudsopgave van de website. Het navigatiemenu bevat een 
koppeling voor elke pagina van uw website. Bezoekers kunnen op deze koppelingen 
klikken om naar de desbetreffende pagina's te gaan. iWeb maakt automatisch een 
navigatiemenu voor uw website aan.

Â

 

podcast:

 

 Een audio- of videobestand in de vorm van een radio- of 
televisieprogramma op het internet. U kunt zelf podcasts maken en uw bezoekers 
de mogelijkheid bieden om deze stuk voor stuk te downloaden. Ook kunnen uw 
bezoekers zich abonneren op een of meer podcasts, zodat nieuwe afleveringen 
automatisch worden gedownload.

Â

 

RSS:

 

 Een voorziening waardoor bezoekers van een website zich kunnen abonneren 
op de inhoud daarvan, zodat ze automatisch een update ontvangen als er nieuwe 
blogartikelen, podcastafleveringen of foto's op de site worden gezet. RSS staat voor 
'really simple syndication'. Wanneer bezoekers zich abonneren op het kanaal van de 
site, worden alle updates naar de RSS-lezer van hun keuze gestuurd.

Â

 

startpagina:

 

 De pagina die als eerste verschijnt wanneer u een website bezoekt. 
Deze pagina wordt ook wel de thuispagina of standaardpagina genoemd.

Â

 

URL:

 

 Het adres van de website dat u in een browser typt om naar de website te 
gaan. (URL staat voor 'Uniform Resource Locator'.) Een URL ziet er als volgt uit: 
http://www.apple.com/nl.



 

6  Hoofdstuk 1    

 

Welkom bij iWeb

 

 

Â

 

web:

 

 Het web (of World Wide Web) is het geheel van alle sites, pagina's, teksten, 
mediabestanden en koppelingen waarmee mensen te maken krijgen wanneer ze het 
internet op gaan. Hoewel de termen web en internet tegenwoordig door elkaar 
worden gebruikt, is het internet in feite het netwerk van hardware en software 
waarop het web is gebaseerd.

Â

 

webpagina:

 

 Eén pagina van een website. Wordt ook wel kortweg pagina genoemd.
Â

 

website:

 

 Een verzameling losse webpagina's die tezamen een website vormen. 
De meeste websites zijn opgebouwd rond een bepaald thema, een persoon of een 
organisatie. Wordt ook wel kortweg site genoemd.

Â

 

webwidget

 

: Een voorziening waarmee inhoud van het web in een van uw 
webpagina's wordt ingebed. Voorbeelden zijn een routekaart van Google of een 
fragment van een andere website, zoals YouTube.

 

De iWeb-interface

 

Navigatiekolom

 

De websites en webpagina's die u maakt, verschijnen in deze kolom. U kunt de 
pagina's in een site of de subpagina's in een blog tonen of verbergen door op de 
driehoekjes te klikken. U wijzigt de volgorde van de pagina's door ze in de lijst naar een 
andere positie te slepen. U kunt zelfs een pagina van de ene website naar de andere 
slepen.

Werkgebied van de
webpagina

Hier kunt u de
webpagina bewerken
door bijvoorbeeld de

tekst aan te passen,
afbeeldingen, films en

koppelingen toe te
voegen en de

verschillende onderdelen
op de gewenste positie

in de pagina te plaatsen.

Navigatiekolom

Alle websites en
webpagina's die u maakt,

verschijnen in deze
kolom. Klik op een

pagina om deze in het
werkgebied weer te

geven.

Plaatsaanduidings-
tekst en 
-afbeeldingen

Klik op de 
plaatsaanduidings-
tekst en typ uw 
eigen koppen en 
tekst. Sleep uw 
eigen afbeeldingen 
naar de plaats-
aanduidingen voor 
afbeeldingen.

Navigatiemenu

Alle pagina's van de 
site worden hier 
weergegeven. 
Bezoekers kunnen 
op deze koppelingen 
klikken om uw 
webpagina's te 
bekijken.
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Werkgebied van de webpagina

 

Het werkgebied is de plek waar u het materiaal voor een webpagina plaatst. Om 
afbeeldingsbestanden, filmbestanden en audiobestanden aan uw website toe te 
voegen, sleept u deze eenvoudig naar het werkgebied.

Het werkgebied bestaat uit vier verschillende gedeelten:
Â

 

De navigatiebalk, die het navigatiemenu bevat (de inhoudsopgave van de website)
Â

 

De koptekst boven in de pagina
Â

 

De voettekst onder in de pagina
Â

 

De broodtekst tussen de kop- en voettekst

Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp “Informatie over gebieden van 
webpagina's” in iWeb Help.
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Leren werken met iWeb

 

In deze oefening leert u stap voor stap hoe u een eenvoudige 
website maakt.

Stappen voor het maken van een website

 

Uw website plannen

 

Als eerste moet u bepalen wat u op uw website wilt zetten. Wilt u foto's toegankelijk 
maken voor anderen? Wilt u een reisdagboek schrijven? Of wilt u een overzicht van uw 
werkzaamheden maken? Uw website kan een of meer webpagina's bevatten die aan 
elkaar zijn gekoppeld. Elke webpagina kan onder meer tekst, afbeeldingen, films en 
geluid bevatten. 

Met iWeb kunt u op eenvoudige wijze op elk moment webpagina's wijzigen, toevoegen 
en verwijderen, zodat u niet elk detail hoeft te plannen voordat u begint. Ook kunt u 
meerdere websites maken, bijvoorbeeld een persoonlijke website en een website voor 
uw bedrijf.

 

Uw website bouwen

 

Nadat u het doel van uw website hebt bepaald, kunt u de inhoud van de website 
samenstellen en ordenen. Met behulp van de sjablonen in iWeb kunt u heel eenvoudig 
tekst invoeren, foto's en films toevoegen, koppelingen instellen naar andere websites, 
enzovoort.

 

Uw website op het internet publiceren

 

Als uw website klaar is, kunt u de site publiceren zodat bezoekers deze kunnen 
bezoeken. Met iWeb is dit met behulp van een MobileMe-account met één klik 
gebeurd.
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Opmerking: 

 

Om uw website te publiceren in het kader van deze oefening, hebt u ten 
minste een gratis MobileMe-proefabonnement nodig en voldoende beschikbare iDisk-
opslagruimte voor uw webpagina's, inclusief de media (de films, foto's, enzovoort, die u 
aan uw website toevoegt). Als u geen MobileMe-account hebt, kunt u zich aanmelden 
(voor een proefabonnement van zestig dagen of een betaald jaarabonnement) door 
Systeemvoorkeuren te openen en op 'MobileMe' te klikken (of door naar www.me.com 
te gaan).

Als u nog niet zeker weet wat u op uw website wilt zetten, kunt u deze oefening 
evengoed uitvoeren om te leren werken met iWeb. De inhoud van uw website is pas 
voor anderen toegankelijk nadat u uw website hebt gepubliceerd. Wanneer u 
vervolgens klaar bent om uw website voor anderen open te stellen, kunt u de website 
publiceren.

 

Stap 1: uw website plannen

 

iWeb bevat thema's en sjablonen waarmee u eenvoudig en snel een mooie site kunt 
maken. Voor uw website kunt u een groot aantal of slechts een beperkt aantal 
sjablonen gebruiken, afhankelijk van het materiaal dat u op de site wilt plaatsen. 

Elk thema biedt een andere stijl, een andere “look”, voor uw site. Een sjabloon is een 
paginalay-out die voor een bepaald doel is ontworpen, bijvoorbeeld om er een blog, 
podcast of fotoalbum mee te maken. Elke sjabloon is voor elk thema beschikbaar.

Voor elke webpagina die u aan uw site toevoegt, kiest u een thema en een sjabloon. 
Als u het thema voor een bepaalde pagina later wilt wijzigen, kiest u de pagina in de 
navigatiekolom en klikt u op de knop 'Thema' in de knoppenbalk om een nieuw thema 
te kiezen.

 

Stap 2: uw website bouwen

 

Nu u hebt bedacht hoe uw website er ongeveer moet uitzien, maakt u eerst een 
website die uit slechts één welkomstpagina bestaat. Tijdens het uitvoeren van deze 
oefening voegt u meer pagina's toe. U kunt pagina's in elke gewenste volgorde 
toevoegen. U kunt later in een handomdraai de pagina's in een andere volgorde zetten 
of een ander thema voor een pagina kiezen.

 

Een website maken
1

 

Voer een van de volgende stappen uit:

Â

 

Als iWeb niet is geopend, klikt u dubbel op het symbool van het programma in het 
Dock of klikt u dubbel op het programmasymbool van iWeb in de map 
'Programma's'. 
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Â

 

Als iWeb al is geopend en u de sjabloonkiezer niet ziet die in stap 2 hieronder wordt 
weergegeven, klikt u onder in het venster op de knop met het plusteken (of kiest 
u 'Archief' > 'Nieuwe pagina').

 

2

 

Klik in de sjabloonkiezer in de linkerkolom op een van de thema's.

In deze oefening wordt het thema 'Moderne lijst' gebruikt.

 

3

 

Kies in het rechtergedeelte van het venster een sjabloon. 

De sjabloon 'Welkom' is al geselecteerd (de geselecteerde sjabloon heeft een gele 
rand).

 

4

 

Klik op 'Kies'.

Uw eerste webpagina wordt op het scherm weergegeven. In de navigatiekolom 
worden uw site en een welkomstpagina weergegeven.

 

Uw eigen tekst toevoegen

 

Elke sjabloon bevat tekstvakken met plaatsaanduidingstekst voor titels, koppen en 
de broodtekst. U kunt de tekst op de pagina vervangen door uw eigen tekst en de 
tekstvakken verplaatsen, verwijderen of de grootte van de tekstvakken aan de inhoud 
aanpassen.

Hier selecteert u een
thema voor de website.

Hier selecteert u een 
paginasjabloon.
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Plaatsaanduidingstekst door uw eigen tekst vervangen
m Klik dubbel op de plaatsaanduidingstekst en begin te typen.

De gemarkeerde plaatsaanduidingstekst wordt vervangen door de tekst die u typt.

U kunt tekstvakken naar verschillende posities op de pagina verplaatsen en het formaat 
ervan aanpassen aan de inhoud.

Een tekstvak verplaatsen of het formaat van een tekstvak wijzigen
1 Klik één keer op de tekst om de selectiegrepen van het tekstvak weer te geven. 

2 Klik in het tekstvak en sleep het tekstvak naar een andere positie op de pagina.

3 Sleep een selectiegreep om de formaat van het tekstvak te wijzigen.

U kunt experimenteren zoveel u wilt door uw eigen tekst toe te voegen en tekstvakken 
te verplaatsen te vergroten of te verkleinen. Zolang uw website nog niet is 
gepubliceerd, kunt u altijd 'Wijzig' > 'Herstel' kiezen om een bepaalde handeling 
ongedaan te maken.

De randen van alle tekstvakken op de pagina weergeven
m Kies 'Weergave' > 'Toon lay-out' om alle tekstvakken weer te geven.

Uw eigen afbeeldingen toevoegen
De iWeb-sjablonen bevatten plaatsaanduidingen voor afbeeldingen die hetzelfde 
werken als plaatsaanduidingstekst: ze geven de grootte en positie van afbeeldingen in 
een sjabloon aan.

Via de mediakiezer kunt u eenvoudig afbeeldingen, muziek en films aan uw website 
toevoegen. Als u op de knop 'Media' in de knoppenbalk klikt, hebt u direct toegang tot 
uw iTunes- en iPhoto-bibliotheek, zonder dat u de programma's zelf hoeft te openen.

Klik dubbel op de 
plaatsaanduidingstekst en 
begin te typen.

Om de grootte van het tekstvak te wijzigen, 
sleept u een van deze grepen.

Via deze knop in de knoppenbalk 
opent u de mediakiezer.
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Een foto in een plaatsaanduiding voor afbeeldingen plaatsen
1 Klik op de knop 'Media' in de knoppenbalk.

2 Klik op 'Foto's'.

3 Kies het album of de gebeurtenis die de foto bevat die u wilt gebruiken. 

4 Zoek de foto in het gedeelte met de miniaturen onder in de mediakiezer en sleep 
de foto naar de plaatsaanduiding voor afbeeldingen in uw webpagina.

De afbeelding in de plaatsaanduiding wordt vervangen door uw foto. Als u op de foto 
klikt, verschijnen de selectiegrepen zodat u het formaat eventueel kunt wijzigen. 

U kunt ook een foto vanaf het bureaublad, uit iPhoto of in een map op uw computer 
naar een plaatsaanduiding voor afbeeldingen slepen. 

U kunt met behulp van de mediakiezer onbeperkt experimenteren met het vervangen 
van plaatsaanduidingsafbeeldingen door uw eigen foto's, films of audiobestanden.

Foto's en fotoalbums toevoegen
iWeb bevat sjablonen voor pagina's die vooral foto's en films bevatten en in 
verhouding veel minder tekst. 
Â De fotosjabloon bevat een fotoraster dat ervoor zorgt dat elke foto bij het toevoegen 

automatisch het juiste formaat krijgt en juist wordt gepositioneerd. Ook bevat deze 
sjabloon een plaatsaanduidingsbijschrift voor elke foto. De fotosjabloon bevat 
bovendien de knop 'Speel diavoorstelling af' waarop uw bezoekers kunnen klikken 
om de foto's in een diavoorstelling te bekijken.

Zwevende en vaste objecten invoegen
U kunt op twee manieren een object (een foto of een andere afbeelding) in lopende 
tekst of buiten een plaatsaanduiding voor afbeeldingen plaatsen: als een vast object 
of als een zwevend object.

Vaste objecten worden buiten tekstvakken op de pagina geplaatst. U kunt een vast 
object naar elke willekeurige positie op de pagina slepen zonder dat het van invloed 
is op tekst of beïnvloed wordt door tekst (of andere objecten).
Zwevende objecten worden opgenomen als onderdeel van de tekst, zodat het 
object wordt verplaatst naarmate de tekst langer wordt. 

U kunt alleen zwevende objecten in een tekstvak plaatsen. U kunt tekst alleen rond 
zwevende objecten laten omlopen. Raadpleeg iWeb Help voor meer informatie.
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Â Met de sjabloon 'Mijn albums' wordt een indexpagina aangemaakt voor meerdere 
foto- en filmalbums. Voor elk album wordt een van de albumfoto's weergegeven. 
Voor elke film wordt een filmposter weergegeven. Bezoekers kunnen op een foto of 
filmposter klikken om het album of de film te bekijken. Wanneer bezoekers hun muis 
op een album plaatsen, worden een minidiavoorstelling weergegeven.

Opmerking: U kunt foto's en films aan elke pagina toevoegen (niet alleen aan pagina's 
die met de fotosjabloon of de sjabloon 'Mijn albums' zijn aangemaakt) door ze 
eenvoudig naar de pagina te slepen. U kunt aan de indexpagina van 'Mijn albums' 
echter alleen pagina's toevoegen die aan de hand van de sjabloon 'Foto's' of de 
sjabloon 'Film' zijn aangemaakt.

In deze oefening voegt u een fotopagina en een pagina 'Mijn albums' aan uw website 
toe en voegt u vervolgens foto's en albums aan deze pagina's toe.

Een fotopagina toevoegen
1 Klik op de knop met het plusteken (of kies 'Archief' > 'Nieuwe pagina').

2 Selecteer in de sjabloonkiezer een thema in de linkerkolom.

3 Selecteer 'Foto's' in de lijst met sjablonen aan de rechterzijde en klik vervolgens op 
'Kies'.

De nieuwe pagina bevat een fotoraster met plaatsaanduidingfoto's. 

4 Als de mediakiezer niet is geopend, klikt u op de knop 'Media' in de knoppenbalk en 
klikt u vervolgens op 'Foto's'.

5 Kies de gebeurtenis die of het album dat de foto's bevat die u wilt toevoegen.

6 Selecteer onder in de mediakiezer de gewenste foto's.

U kunt meerdere foto's selecteren door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u 
met de muis klikt. Om foto's te selecteren die niet naast elkaar worden weergegeven, 
houdt u de Command-toets ingedrukt.

7 Sleep de foto's naar het fotoraster op de fotopagina.

Als u de foto's naar het raster sleept, verschijnt er een blauwe lijn rondom het raster. Als 
u de foto's op het raster plaatst, worden de plaatsaanduidingsafbeeldingen door uw 
foto's vervangen. 

Als u slechts één foto sleept, verdwijnen alle andere plaatsaanduidingen in het 
fotoraster. De volgende foto die u naar het fotoraster sleept, wordt echter automatisch 
net zo opgemaakt als de eerste foto, met dezelfde stijl en grootte. U kunt tot 500 foto's 
of films aan een album op een fotopagina toevoegen.

8 Klik op de plaatsaanduidingstekst onder elke foto en typ een bijschrift.

Wanneer alle foto's zijn geplaatst, kunt u de lay-out van de foto's in het fotoraster 
wijzigen. Om de foto's in een andere volgorde weer te geven, sleept u ze naar de 
gewenste positie. 
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Wanneer u op een foto klikt, verschijnt het venster 'Fotoraster'. In dit venster kunt 
u onder andere een ander kader voor alle foto's op de pagina kiezen, het aantal 
kolommen wijzigen en bijschriften in- of uitschakelen. Raadpleeg voor meer informatie 
over het gebruik van deze instellingen “De indeling van foto's in een fotosjabloon 
wijzigen” in iWeb Help.

Als het aantal foto's in het fotoraster groter is dan het aantal dat is ingesteld bij 'Foto's 
per pagina' in het venster 'Fotoraster', wordt het fotoraster opgesplitst in verschillende 
pagina's en wordt elke pagina voorzien van een paginanummer en navigatiepijlen.

U kunt uw foto's ook ordenen in de detailweergave. Als u dubbel klikt op een foto in 
een fotopagina, wordt de foto vergroot zodat u deze gedetailleerder kunt bekijken. 
Met behulp van de knoppen boven in het detailvenster kunt u bovenin miniaturen van 
de foto's in een fotokiezer bekijken. Als u op een miniatuur klikt, wordt de foto vergroot 
weergegeven. Bezoekers van uw website kunnen deze weergave ook tonen wanneer 
ze op een foto op uw fotopagina klikken.

Hiermee kunt u in iWeb paginanummers 
op genummerde pagina's in de 
fotosjabloon weergeven of een pagina 
weergeven waarin u kunt scrollen. Deze 
instelling heeft geen invloed op de 
weergave voor bezoekers van uw site. 

Hier kiest u een stijl voor
het kader.

Hiermee wijzigt u de lay-out van foto's in 
het fotoraster.

In het fotoraster worden 
paginanummers en 
navigatiepijlen weergegeven 
wanneer het raster meer foto's 
bevat dan u hebt ingesteld bij 
'Foto's per pagina'.

U kunt een foto vergroot 
weergeven door op de 
desbetreffende miniatuur 
te klikken. Klik op de 
pijlen om de vorige of 
volgende set miniaturen 
weer te geven.



Hoofdstuk 2    Leren werken met iWeb 15

Meerdere fotoalbums aan een pagina toevoegen
Als u meerdere foto- of filmalbums hebt, kunt u een pagina 'Mijn albums' toevoegen 
om één indexpagina voor alle albums in te stellen. Bezoekers van uw site kunnen in 
de pagina 'Mijn albums' op één koppeling klikken om in één oogopslag toegang te 
hebben tot al uw albums.

Wanneer bezoekers in de pagina 'Mijn albums' de muis op het album plaatsen, kunnen 
ze in het kader van het album direct op de pagina een diavoorstelling bekijken. 
Wanneer ze op het album klikken, wordt het album geopend en kunnen ze de foto's in 
een grotere diavoorstelling bekijken.

Een pagina 'Mijn albums' toevoegen
1 Klik op de knop met het plusteken (of kies 'Archief' > 'Nieuwe pagina').

2 Selecteer in de sjabloonkiezer een thema in de linkerkolom.

3 Selecteer 'Mijn albums' in de lijst met sjablonen aan de rechterzijde en klik vervolgens 
op 'Kies'.

De nieuwe pagina bevat een albumraster met een plaatsaanduiding voor een album. 

4 Sleep uw fotopagina van de navigatiekolom naar het albumraster op de pagina 'Mijn 
albums'.

Als u een fotoalbum van de mediakiezer naar het albumraster sleept, wordt 
automatisch een fotopagina voor het album aangemaakt en wordt deze pagina 
toegevoegd aan de indexpagina 'Mijn albums'. 

De albums op de pagina 'Mijn albums' anders ordenen
m Sleep de fotopagina's (onder 'Mijn albums' in de navigatiekolom) in de gewenste 

volgorde.

Als u op een album klikt, wordt het venster 'Media-index' geopend. Hierin kunt u het 
aantal kolommen instellen, de spatiëring aanpassen en andere wijzigingen in de lay-
out van de pagina aanbrengen. U kunt de overgangseffecten tussen foto's wijzigen 
door een optie uit het venstermenu 'Albumanimatie' te kiezen. 

U kunt naar hartenlust experimenteren met het toevoegen van foto's en albums en het 
aanpassen van de lay-out van de fotopagina en de pagina 'Mijn albums'. Raadpleeg 
iWeb Help voor meer informatie.

In het venster 'Media-
index' kunt u de lay-out 
en opmaak van de 
indexpagina 'Mijn 
albums' wijzigen.
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Een blog aanmaken
Een blog is een dagboek of verslag op het web dat anderen kunnen lezen. Blog is een 
afkorting voor weblog. Als u een nieuw artikel publiceert, zijn ook de oudere artikelen 
nog beschikbaar in het archief. In blogs staan de nieuwste artikelen normaliter 
bovenaan.

iWeb bevat twee sjablonen voor blogs: 'Blog' en 'Podcast'. Een podcast is een audio- of 
videobestand in de vorm van een radio- of televisieprogramma op het internet. U kunt 
zelf podcasts maken en uw bezoekers de mogelijkheid bieden om deze stuk voor stuk 
te downloaden. Ook kunnen uw bezoekers zich abonneren op een of meer podcasts, 
zodat nieuwe afleveringen automatisch worden gedownload.

U kunt audio- en videomateriaal toevoegen aan blog- en podcastsjablonen.

In deze oefening voegt u een blog aan uw website toe en leert u hoe u nieuwe 
artikelen kunt toevoegen.

Een blog toevoegen
1 Klik op de knop met het plusteken (of kies 'Archief' > 'Nieuwe pagina').

2 Selecteer in de sjabloonkiezer een thema in de linkerkolom. (In de oefening wordt het 
thema 'Moderne lijst' gebruikt.)

3 Selecteer 'Blog' in de lijst met miniaturen aan de rechterzijde en klik vervolgens op 'Kies'.

Het eerste blogartikel verschijnt met de huidige datum. 

4 Klik dubbel op de plaatsaanduidingstekst om uw eigen titel en hoofdtekst te creëren of 
om de datum te wijzigen.

Hier worden al uw 
artikelen weergegeven. 
Klik op een artikel om 
het hieronder weer te 
geven.

Hier typt u de 
inhoud van uw 
blog.

U kunt een 
afbeelding, 
audiobestand of 
film naar deze 
plaatsaanduiding 
voor media slepen.

Hier typt u de titel van
uw artikel.
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Wanneer u een pagina via een van de blogsjablonen ('Blog' of 'Podcast') toevoegt, 
verschijnen er drie symbolen in de navigatiekolom:

Â 'Blog' is de pagina die de bezoekers van uw website zien. Deze pagina bevat 
fragmenten (de begintekst) van de meest recente blogartikelen. Bezoekers kunnen 
op 'Lees verder' klikken om het hele artikel te lezen. 

Â 'Artikelen' is de plek waar u uw blogartikelen aanmaakt en beheert. Bezoekers van 
uw website zien deze pagina niet, maar als ze op een fragment op de hoofdpagina 
van de blog klikken, wordt het volledige artikel weergegeven.

Â 'Archief' bevat alle artikelen, inclusief de artikelen die niet op de hoofdpagina 
worden weergegeven. De hoofdpagina van de blog in de blogsjablonen bevat een 
koppeling naar het archief.

Een nieuw blogartikel toevoegen
1 Klik in de navigatiekolom op 'Artikelen'.

2 Klik op de knop 'Nieuw artikel'.

Het nieuwe artikel wordt in de lijst 'Titel' met plaatsaanduidingstekst en -afbeeldingen 
weergegeven.

3 Klik dubbel op de plaatsaanduidingstekst om de titel te wijzigen en uw eigen tekst aan 
het artikel toe te voegen.

4 Sleep afbeeldingen uit iPhoto of een andere locatie op uw computer om de 
plaatsaanduidingsafbeeldingen te vervangen. (Als de mediakiezer nog niet is geopend, 
klikt u op de knop 'Media' in de knoppenbalk en klikt u vervolgens op 'Foto's' om uw 
foto's weer te geven.)

Als u een blogartikel hebt gewijzigd, bijvoorbeeld door het lettertype of de 
achtergrondkleur te wijzigen, kunt u het artikel dupliceren, zodat alle volgende 
artikelen die u toevoegt, dezelfde lay-out hebben.

U schrijft en bewerkt uw 
artikelen door op 
'Artikelen' te klikken. Het 
archief bevat artikelen die 
niet op de hoofdpagina 
verschijnen.

Deze pagina is de pagina
die de bezoekers van uw

website zien. Hier
worden fragmenten van

de meest recente
blogartikelen

weergegeven. Ook bevat
deze pagina een

koppeling naar het
archief.
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Een nieuw artikel aanmaken met uw eigen opmaak
1 Selecteer in de lijst met artikelen de pagina waarvan u de opmaak wilt dupliceren.

2 Kies 'Wijzig' > 'Dupliceer'.

3 Typ een titel voor het nieuwe artikel en vervang de tekst en afbeeldingen.

Een bestaand blogartikel wijzigen
m Selecteer het artikel in lijst en breng de wijzigingen aan in het artikel in het gedeelte 

onder de lijst met artikelen.

Koppelingen naar andere pagina's toevoegen
U kunt koppelingen op uw pagina's plaatsen waarop bezoekers kunnen klikken om 
een andere website te openen.

Een koppeling naar een andere website maken
1 Open in iWeb de pagina waaraan u de koppeling wilt toevoegen.

2 Open in Safari de pagina waarnaar u wilt verwijzen.

3 Selecteer in Safari de URL van de website in de adresbalk boven in het venster en sleep 
deze naar het werkgebied in iWeb.

U kunt ook koppelingen toevoegen waarmee een bestand wordt geopend of waarmee 
wordt verwezen naar een nummer in de iTunes Store. Raadpleeg voor meer informatie 
de onderwerpen over koppelingen in iWeb Help.

Instellen dat bezoekers opmerkingen aan uw website kunnen 
toevoegen
Als u uw site op MobileMe publiceert, kunt u instellen dat bezoekers opmerkingen 
aan uw blog of foto's kunnen toevoegen. Deze opmerkingen zijn zichtbaar voor 
iedereen die uw website bezoekt. 

Ook kunt u instellen dat bezoekers op blogpagina's bestanden kunnen toevoegen, 
die door andere bezoekers kunnen worden gedownload. Om te voorkomen dat via 
geautomatiseerde programma's ongewenste reclameberichten op uw site 
terechtkomen, moet iedereen die een opmerking wil toevoegen eerst een 
aangegeven woord typen.

U dient aanstootgevend materiaal en materiaal waarvoor u niet over de vereiste 
bevoegdheden beschikt, te verwijderen. U kunt opmerkingen en bijlagen eenvoudig 
verwijderen met iWeb of een webbrowser. Hierdoor houdt u de volledige controle 
over de inhoud van uw website.

Raadpleeg iWeb Help voor meer informatie over opmerkingen van bezoekers en hoe 
u deze kunt verwijderen.
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Koppelingen zijn in iWeb uitgeschakeld, zodat u deze kunt bewerken zonder dat u er 
per ongeluk op klikt. Als u uw koppelingen wilt testen, kunt u deze in het infovenster 
'Koppeling' inschakelen.

Koppelingen in iWeb activeren
1 Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk (als deze knop niet wordt weergegeven, klikt 

u op het pijltje naar rechts in de knoppenbalk en selecteert u 'Info').

2 Klik op de knop 'Koppelingsinfo' en klik vervolgens op 'Koppeling'.

3 Schakel het aankruisvak 'Maak koppelingen actief' in.

Belangrijk: Deze instelling heeft geen invloed op uw gepubliceerde website. Hiermee 
schakelt u in iWeb alleen de koppelingen in of uit zodat u deze kunt bewerken en 
testen.

De knop 'Stuur mij e-mail' toevoegen
Websites bieden bezoekers doorgaans de mogelijkheid contact op te nemen met de 
eigenaar of beheerder van de site. U kunt een knop 'Stuur mij e-mail' aan elke pagina 
van uw website toevoegen zodat bezoekers contact met u kunnen opnemen. Wanneer 
bezoekers op deze knop klikken, verschijnt er een nieuw e-mailbericht dat is 
geadresseerd aan uw MobileMe-e-mailadres.

Als u uw site niet op MobileMe publiceert, wordt het adres op uw persoonlijke kaart in 
Adresboek gebruikt. Als u een ander e-mailadres wilt gebruiken, opent u het 
infovenster 'Site' (klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de 
knop 'Site-info') en geeft u uw e-mailadres op in het veld 'E-mailadres'.

Een knop 'Stuur mij e-mail' toevoegen
m Kies 'Voeg in' > 'Knop' > 'Stuur mij e-mail'. 

Hier geeft u het adres 
van de webpagina op.

Hiermee kunt u tekst of
objecten omzetten in

koppelingen.

Hiermee kunt u
koppelingen in- of

uitschakelen wanneer u
in iWeb werkt.

Hiermee opent u het 
infovenster 'Koppeling'.



20  Hoofdstuk 2    Leren werken met iWeb 

Een kaart toevoegen
U kunt eenvoudig een kaart aan uw website toevoegen, zodat klanten bijvoorbeeld 
uw winkel kunnen vinden of uw vrienden de locatie van uw feestje kunnen bekijken. 
De kaart is een afbeelding uit Google Maps.

Een kaart toevoegen
1 Kies 'Voeg in' > 'Google-kaart' (of klik op de knop 'Web-widget' in de knoppenbalk en 

kies 'Google-kaart').

2 Typ het adres in het venster 'Google-kaart' en klik op 'Pas toe'.

3 Klik dubbel op de kaart en gebruik de zoomregelaars op de kaart om het detailniveau 
te verhogen.

4 Schakel in het venster 'Google-kaart' de aankruisvakken in om te bepalen of bezoekers 
van uw website de zoomregelaars en de adresballon kunnen zien.

5 Sleep de selectiegrepen van de kaart om het formaat te wijzigen.

6 Sleep de kaart naar de gewenste positie in de pagina.

Als u de oorspronkelijke kaartweergave voor dit adres wilt herstellen, klikt u nogmaals 
op 'Pas toe'.

Raadpleeg iWeb Help voor meer informatie over het toevoegen van andere 
webwidgets, video's en Google AdSense-advertenties aan uw webpagina's.

Een onderdeel van uw site omzetten in een koppeling
U kunt niet alleen tekstkoppelingen aanmaken. U kunt ook elke afbeelding, foto of 
vorm koppelen aan onderdelen die beschikbaar zijn in het venstermenu 'Koppel met' 
in het infovenster 'Koppeling'. Zo kunt u bijvoorbeeld een pijl invoegen en van deze 
vorm een koppeling maken waarop bezoekers kunnen klikken om naar de volgende 
pagina te gaan. Raadpleeg voor meer informatie over het aanmaken van deze typen 
koppelingen het onderwerp “Een koppeling maken” in iWeb Help.
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Uw website ordenen
In iWeb wordt automatisch een navigatiemenu aangemaakt. Dit is een soort 
inhoudsopgave die op elke pagina van de website verschijnt. Gebruikers klikken op 
een paginatitel in het navigatiemenu om naar de desbetreffende pagina te gaan.

Als u een nieuwe pagina aan een site toevoegt, wordt in iWeb automatisch een 
koppeling naar de pagina aan het navigatiemenu toegevoegd. U bepaalt de volgorde 
van onderdelen in het navigatiemenu door de pagina's te ordenen in de 
navigatiekolom. Het navigatiemenu wordt automatisch bijgewerkt om de nieuwe 
volgorde weer te geven.

De eerste pagina in de navigatiekolom is de startpagina van de website en de eerste 
pagina die bezoekers zien wanneer ze uw website bezoeken. Als u een andere pagina 
als startpagina wilt gebruiken, sleept u deze pagina eenvoudig naar de eerste positie in 
de lijst (onder de naam van de site).

U kunt meerdere websites in iWeb aanmaken en ze allemaal weergeven in de 
navigatiekolom. De eerste site in de navigatiekolom wordt ook wel de beginsite 
genoemd.

Het navigatiemenu wordt 
automatisch bijgewerkt 
wanneer u de volgorde van 
pagina's wijzigt in de 
navigatiekolom.

Om de volgorde te
wijzigen, sleept u de

pagina's in de
navigatiekolom.
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Opmerking: In het infovenster 'Pagina' kunt u instellen dat u een bepaalde pagina niet 
in het navigatiemenu wilt weergeven. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp 
“Het navigatiemenu (de inhoudsopgave) aanpassen” in iWeb Help.

De naam van een site of pagina wijzigen
Wanneer u een website of webpagina toevoegt, krijgt deze een standaardnaam. De 
naam van de site verschijnt in de URL van de website: 

     http://web.me.com/UwAccountNaam/SiteNaam

De naam van de pagina verschijnt boven in het browservenster van de bezoeker.

U kunt de naam van uw site of van een of meer van uw pagina's wijzigen, zodat de 
naam iets over de inhoud zegt.

Webpagina's en websites verwijderen
U kunt een webpagina of website verwijderen door deze in de navigatiekolom te 
selecteren en op de Delete-toets te drukken. De webpagina wordt automatisch uit 
het navigatiemenu verwijderd en de inhoud wordt permanent verwijderd, tenzij u 
direct het herstelcommando uit het Wijzig-menu kiest.

Als u al een website op MobileMe hebt gepubliceerd, wordt de website niet 
onmiddellijk van het web verwijderd wanneer u de site of een van de pagina's van de 
site in iWeb verwijdert. De volgende keer dat u de website met iWeb publiceert, 
wordt de site of pagina van het web verwijderd.

Een website moet ten minste één pagina bevatten. Als u de enige pagina van een 
site probeert te verwijderen, verschijnt de sjabloonkiezer. Wanneer u een 
gepubliceerde website verwijdert (en niet een site met dezelfde sitenaam opnieuw 
publiceert), krijgen bezoekers van de site (die de URL typen of een bladwijzer 
gebruiken) een melding te zien dat de site onvindbaar is.

Raadpleeg iWeb Help voor meer informatie.

De naam van de site die
u hier opgeeft, maakt

deel uit van de URL van
de website.

De naam van de 
pagina wordt in de 
URL van de website 
en boven in het 
venster van de 
webbrowser 
weergegeven.
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Belangrijk: Als u een site publiceert en later de naam ervan wijzigt, werken de 
koppelingen naar uw site die al zijn aangemaakt (zoals bladwijzers die door uw 
bezoekers zijn gemaakt) niet meer. Daarom is het verstandig de bezoekers van uw 
site op de hoogte te brengen van de nieuwe naam, met name abonnees van uw blogs 
of podcasts.

De naam van een site of pagina wijzigen
m Klik dubbel op de naam in de navigatiekolom en typ de nieuwe naam.

Stap 3: uw website op het internet publiceren
Wanneer u een website met een of meer pagina's op de gewenste manier hebt 
geordend, kunt u de site naar MobileMe publiceren zodat anderen uw site kunnen 
bezoeken.

Om uw site te kunnen publiceren, hebt u ten minste een gratis MobileMe-
proefabonnement nodig. U (en anderen) kunnen uw iWeb-website benaderen totdat 
het proefabonnement afloopt. Wanneer u zich vervolgens aanmeldt voor een 
MobileMe-abonnement, kunt u uw site opnieuw publiceren. Ga voor een 
proefabonnement of een volledig abonnement op MobileMe naar www.me.com.

Uw website op MobileMe publiceren
m Klik op 'Publiceer' (of kies 'Archief' > 'Publiceer op MobileMe').

Zodra de melding verschijnt dat uw site is gepubliceerd, kunt u in uw webbrowser naar 
de site gaan door op 'Bezoek site nu' te klikken. Klik op 'Kondig aan' om een e-mail te 
versturen waarin u anderen attent maakt op het bestaan van uw website.

Als u uw eigen domeinnaam (bijvoorbeeld www.voorbeeld.com) hebt gekocht bij een 
serviceaanbieder, kunt u deze URL gebruiken voor websites die u met iWeb maakt.
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Uw eigen domeinnaam gebruiken voor een site die is gepubliceerd naar MobileMe
1 Kies 'Archief' > 'Configureer persoonlijk domein'.

2 Volg de instructies op de MobileMe-website.

Iedereen met toegang tot het internet kan uw site bezoeken. Personen die de URL 
weten, kunnen direct naar uw website gaan. Uw website kan ook als resultaat van een 
zoekopdracht worden weergegeven. Als u niet wilt dat uw website zichtbaar is voor 
iedereen op het internet, kunt u instellen dat alleen mensen die de juiste combinatie 
van gebruikersnaam en wachtwoord kennen uw website kunnen bezoeken.

Uw site beveiligen met een wachtwoord
1 Als het infovenster 'Site' nog niet is geopend, klikt u op de knop 'Info' in de 

knoppenbalk (of kiest u 'Weergave' > 'Toon infovenster') en klikt u vervolgens op de 
knop 'Site-info'.

2 Klik op 'Wachtwoord'.

3 Schakel het aankruisvak 'Maak gepubliceerde site privé' in.

4 Typ een gebruikersnaam en een wachtwoord in de velden.

Iedereen die u toegang wilt geven tot uw site, gebruikt dezelfde gebruikersnaam en 
hetzelfde wachtwoord.

Belangrijk: Gebruik niet uw gebruikersnaam en wachtwoord voor MobileMe. Maak een 
naam en wachtwoord aan die moeilijk te raden zijn. Dit hoeven geen echte woorden te 
zijn, u kunt een willekeurige combinatie van letters en cijfers gebruiken. Wachtwoorden 
zijn hoofdlettergevoelig.

5 Publiceer uw website door op de knop 'Publiceer' te klikken.

Wanneer een bericht verschijnt met de melding dat de site is gepubliceerd, klikt u op 
'Kondig aan'. Het e-mailbericht waarin personen van de publicatie van uw website op 
de hoogte worden gebracht, bevat de gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u 
hebt opgegeven.

Hiermee opent u het
infovenster 'Site'.
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Sommige voorzieningen in iWeb kunnen alleen met MobileMe en niet met een andere 
hostingdienst worden gebruikt. Als u uw website naar een andere hostingdienst 
publiceert, raadpleegt u het onderwerp “Publiceren op een andere server of 
hostingdienst dan MobileMe” in iWeb Help.

Wijzigingen in uw website aanbrengen
De meeste websites moeten regelmatig worden bijgewerkt. Als u een blog of 
gepubliceerde podcasts hebt, moet u deze regelmatig aanpassen. Om deze 
wijzigingen op het internet weer te geven, moet u de site opnieuw publiceren om de 
webpagina's bij te werken. 

Wanneer u op 'Publiceer' klikt (voor MobileMe-websites), worden alle sites en pagina's 
opnieuw gepubliceerd die zijn gewijzigd sinds u de site voor het laatst hebt 
gepubliceerd. Met andere woorden, u kunt niet alleen geselecteerde sites of pagina's 
publiceren. Telkens wanneer u op 'Publiceer' klikt (of een van de Publiceer-commando's 
in het Archief-menu kiest), komen de gepubliceerde sites exact overeen met de sites en 
pagina's in iWeb.

Nieuwe mogelijkheden blijven ontdekken met iWeb
Gefeliciteerd! U hebt de oefening voltooid. Waarschijnlijk wilt u het materiaal op uw 
website nog verder aanpassen, meer foto's en andere afbeeldingen toevoegen en 
speciale opties toevoegen, zoals een automatische bezoekersteller. En naarmate u 
vertrouwder raakt met iWeb, wilt u vast ook andere sjablonen gebruiken voor uw 
website.

U hebt al HomePage-materiaal op uw MobileMe-site geplaatst
Als u al eerder webpagina's hebt gepubliceerd met HomePage, zijn deze pagina's 
nog steeds beschikbaar via:

http://homepage.mac.com/UwAccountNaam

Websites die u aanmaakt in iWeb en publiceert via MobileMe, zijn beschikbaar via:

http://web.me.com/UwAccountNaam

Opmerking: u kunt HomePage-sites niet in iWeb bewerken.
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Meer hulpinformatie
U kunt diverse bronnen raadplegen voor meer informatie over het gebruik van iWeb:
Â Ingebouwd helpsysteem: iWeb is voorzien van een ingebouwd helpsysteem. Om dit 

te openen, kiest u in iWeb 'Help' > 'iWeb Help'. Als iWeb Help is geopend, typt u een 
of meerdere zoektermen in het zoekveld boven in de pagina, of klikt u op een van de 
onderwerpen voor meer informatie over het uitvoeren van bepaalde taken.

Â Video-oefeningen: In deze korte video-oefeningen leert u hoe u veelvoorkomende 
taken in iWeb uitvoert. U kunt deze oefeningen bekijken door 'Video-oefeningen' uit 
het Help-menu in iWeb te kiezen. (Deze oefeningen zijn niet in alle talen 
beschikbaar.)

Â Hulpinformatie: Voor veel onderdelen is hulpinformatie beschikbaar. U toont deze 
hulpinformatie door de aanwijzer een paar seconden op een onderdeel te plaatsen.
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