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2		|		Inleiding	
CMS  | Zelf uw pagina’s beheren 
Voor het onderhouden van uw website selecteerde wij het “Pimcore”: een performant open source 
CMS pakket voor uw website. Een CMS of voluit Content Management Systeem stelt u of uw 
medewerkers in staat de inhoud van de website aan te passen zonder dat u zich zorgen hoeft te 
maken over de lay-out van de website.  

Het beheren van deze dynamische pagina’s is eenvoudig en wordt u aangeleerd tijdens een 
training.  

Het CMS kan worden gebruikt voor het beheer van o.a. de statische pagina’s, nieuwsrubriek, 
rechtenbeheer van gebruikers,… en voor eventuele toekomstige uitbreidingen. 

Troeven van Pimcore: 
1. Gebruiksvriendelijk, met snel resultaat. Uw website kan eenvoudig geactualiseerd 

worden. 
2. Multitasken: dankzij de interface met tabs kunnen meerdere zaken tegelijk openstaan, 

waardoor wisselen tussen items zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.  
3. Échte WYSIWYG: bij het aanpassen van een document toont Pimcore de wijzigingen 

direct met de  
lay-out errond. U ziet meteen hoe uw aanpassingen op de site worden weergegeven.  

4. Voorbeeldweergave: Zonder aanpassingen op te slaan kan een document bekeken 
worden exact zoals dit er zal uit zien. 

5. Eerdere versies: verlies nooit meer gegevens, dankzij het ingebouwde versiesysteem 
kan op ieder moment teruggegaan worden naar een vorige versie (dit op alles: 
documenten, assets en objecten). Ook kunnen de gegevens van de vorige versies 
afzonderlijk bekeken én vergeleken worden met de huidige versies. 

6. Uitgebreide statistieken: Google analytics is standaard voorzien in Pimcore. Hierdoor kan 
voor elke pagina perfect geanalyseerd worden hoe de bezoeker er terecht kwam, waar 
hij naartoe ging, etc. Pimcore maakt het nog duidelijker voor u door alles overzichtelijk en 
grafisch weer te geven. Ook is er geen nood meer om nog naar de Google Analytics 
website zelf te gaan. Op deze manier centraliseert u alles en bespaart u tijd. 

7. Drag & Drop: Nooit was een document opmaken eenvoudiger. Dankzij de ingebouwde 
drag en drop kan op een heel eenvoudige manier worden gewerkt. Afbeeldingen 
toevoegen, verslepen, aanpassen. Links naar andere documenten en zelfs links naar 
objecten kunnen worden toegevoegd. Zo kunnen alle modules perfect met elkaar 
communiceren. Geen losstaande pagina’s meer, maar een samenhangend geheel. Ook 
het website menu aanpassen gebeurt door de pagina’s te verslepen. Deze worden dan 
direct aangepast.  

8. HTML5: Dankzij de laatste webtechnieken is het mogelijk om afbeeldingen en andere 
bestanden rechtstreeks in uw browser te slepen. Deze worden door Pimcore herkend en 
automatisch geüpload.  
Er zijn dus geen ingewikkelde uploadvelden of formulieren nodig. 

9. Snelheid: Pimcore is gebouwd om schaalbaar te zijn, zo zijn er verschillende 
ingebouwde mogelijkheden die de snelheid van uw website garanderen (caching, output 
filtering,...). Zelfs afbeeldingen die u in de documenten herschaalt, worden op de 
correcte grootte opgeslagen en weergegeven. Er wordt dus geen bandbreedte verspild.  
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10. Veiligheid: Pimcore heeft een zeer uitgebreid en eenvoudig te bedienen rechtensysteem. 
Waardoor met enkele muisklikken gebruikers kunnen worden toegevoegd of verwijderd, 
of hun rechten kunnen worden gewijzigd.  

11. Zoekmachinevriendelijk: uw URL’s zijn duidelijk en geven direct aan waarover de pagina 
gaat.  

12. Overzicht: Wanneer u zich aanmeldt in Pimcore, krijgt u het dashboard te zien. Hierop 
kan u in één oogopslag heel wat nuttige zaken bekijken. Zoals oa. Bezoekersaantallen, 
laatst gewijzigde documenten of objecten, nieuwe assets,...  

13. Uitbreidbaar met specifieke modules en maatwerk. 
 

Het PIMCORE CMS is een open source CMS gebouwd in php op het ZEND framework. 
www.pimcore.org 

 

 

3		|		Aanmelden	
Om toegang te krijgen tot het CMS meld je je aan. Daarna beland je op het “welkomscherm” van het 
CMS. 
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4		|		Indeling	CMS	

4.1		|		Hoofdmenu	 	

Het hoofdmenu vind je rechts en geeft toegang tot verschillende functionaliteiten zoals de 
vertalingen, SEO-optimalisatie, je gebruikersprofiel, … 

 

4.2		|		Boomstructuur	

In de boomstructuur vind je een onderverdeling tussen: 

− Documenten: een verzameling van de verschillende pagina’s. Je zult hierin de 
navigatiestructuur terugvinden van je website. Je kan  

− Assets: alle foto’s, bestanden die je doorheen je website gebruikt. Je kan de structuur hiervan 
zelf bepalen 

− Objects: alle pagina’s van je website die volgens een wederkerend sjabloon worden opgebouwd: 
bv. nieuws, kalender, … 

 
Je kan de onderverdeling open en dichtklappen of links en rechts positioneren. Bovenaan vind je 
een dropdown om te wisselen tussen de verschillende talen mocht je website meertalig zijn. 
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5		|		Documenten	
Je kan nieuwe documenten toevoegen en oude wijzigen en verwijderen. De mogelijke acties kan je 
oproepen door een rechtermuisklik op het gewenste document.  

Publiceer je een document dan zal deze toegevoegd worden aan de navigatiestructuur van je 
website. 

Door documenten te verslepen in de boomstructuur kan je de volgorde van de navigatie wijzigen. 

 

5.1		|		Documenten	wijzigen	 	

Klik op het gewenste document. In het rechtergedeelte van het CMS wordt het document/pagina 
geopend. Per pagina krijg je verschillende wijzigopties die onderverdeeld zijn op een taakbalk en 
verschillende tabbladen: 

 

 

Taakbalk: 

− Save & Publish – Bewaar je laatste wijzigingen en zet ze direct online. Via de dropdown kan je 
nog kiezen voor andere methodes 

− Unpublish – Haal je pagina offline 
− Delete – Verwijder je pagina 
− Reload – Herlaad de inhoud van de pagina in het CMS 
− Show in Tree – Toon waar de pagina die je nu bewerkt staat in de boomstructuur 
− Info 
− Open – Open de pagina in een nieuw venster 
− Tabbladen: 
− Edit – Afhankelijk van de opbouw en het doel van de pagina kan je verschillende elementen 

bewerken: bv. titel, inhoud, …  
− Preview & Styles – Toon een voorbeeld in het CMS zelf 
− Settings – Stel hier je metadata in voor SEO-optimalisatie 
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− Properties – Stel hier eventuele eigenschappen in of pas je menu-naamgeving aan.  

o Name – naamgeving die gebruikt wordt in het menu 
o Title – naamgeving die gebruikt wordt in title attribuut 
o Target – bepaal of de link moet openen in nieuw venster 
o Exclude from navigation – haal een pagina uit het menu 

 

 
− Versions – Bekijk een oudere versie van een document of herpubliceer een oudere versie van 

een pagina 
− Schedule – (De)publiceer een pagina op een datum in de toekomst 
− Dependencies – Bekijk welke linken deze pagina heeft naar andere assets/documenten  
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5.2		|		Instellingen	contactformulier	

In het mapje _onderdelen vind je een document contact die gekoppeld is aan het formulier. 
Volgende zaken kan je hier indien nodig aanpassen: 

− Edit:  
inhoud van de e-mail.  
Het wordt aangeraden om niet zelf te wijzigen. 
 

− Settings:  
− Onderwerp van de mail 
− From 
− To 
− CC 
− BCC 

 

− Sent E-mails:  
Oplijsting + inhoud van alle reeds verzonden e-mails 
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6		|		Assets	

6.1		|		Assets	toevoegen	

Onder assets verstaan we afbeeldingen, PDF’s, … die gebruikt worden op de website. Open het 
assetspaneel om een nieuw asset toe te voegen. Klik rechts en kies voor ‘Nieuw Asset(s) -> 
Bestanden uploaden’. 

 

Kies daarna voor Bestand(en) toevoegen en selecteer de nodige bestanden op uw harde schijf.  
Na het selecteren kies je voor Bestand(en) uploaden. 

 

De bestanden worden geüpload naar het CMS en zijn beschikbaar voor gebruik. 
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6.2		|		Assets	beheren	

De taakbalk van de assets loopt voor een groot stuk gelijk met die van een document. Een paar 
zaken zijn wel eigen aan een afbeelding. 

− View: 
− Bekijk een voorbeeld van de afbeelding 
− Bekijk de metadata 
− Download een kopie van de afbeelding 

− Edit image – Bewerken van je afbeelding 
− Metadata – Beheer van Alt, Title en copyright tags.  

6.3		|		Asset	overschrijven	

Wil je een afbeelding vervangen door een andere afbeelding dan kan je via Upload je bestaande 
afbeelding overschrijven. Dit zorgt ervoor dat de afbeelding doorheen de website vervangen wordt. 

 

6.4		|		Assets	gebruiken	

Assets kunnen gebruikt worden door hen te slepen naar het rechtergedeelte van het CMS waar er 
een targeticoontje    staat. Er verschijnt een vinkje tijdens het verslepen waarna u de assets kan 
loslaten. Dit kan bijvoorbeeld naar een afbeeldingskader of een tekstveld. 
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7		|		Objects	
Het beheer van objecten volgt dezelde werkwijze als documenten. Je vult een aantal verschillende 
velden in. Op je website worden deze velden voor deze objecten gestructureerd weergegeven 
volgens een sjabloon. 

Heb je een website in meerdere talen dan wordt de taalspecifieke inhoud weergegeven in 
verschillende tabs per taal. De inhoud die voor elke taal hetzelfde is (data, afbeelding) moet je maar 
1 keer invullen. 

Document die via objecten worden beheerd: 

− Events 
− Nieuws 
− Leden 
 

8		|		Translations	
Indien u een website heeft met meerdere talen is het mogelijk zelf de vertalingen in te geven. Kies 
daarvoor in het hoofdmenu bij Extra / Translation / Shared Translations 

Je krijgt een lijst waarbij naast ieder woord de beschikbare taal staat. U kan per taal de gepaste 
vertalingen invoegen. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen. 


