WordPress in het Kort
Een website maken met Wordpress.
In minder dan één uur online!
Inclusief installatie van een thema en plugins
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Wat is WordPress?
WordPress is een 'content management systeem' – een programma, geïnstalleerd op een webserver,
waarmee u de inhoud van uw website kunt beheren.
Voordelen
– GPL-licentie, dus gratis te gebruiken;
– zoekmachine vriendelijk (dus een betere ranking mogelijk in bijvoorbeeld Google, maar
zeker niet gegarandeerd!);
– goede en snelle 'scripting' (de onderliggende programmatuur) waardoor uw website ook snel
functioneert (laden van een website moet snel zijn!)
– de software wordt door de gebruikers erg veilig gehouden. Dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Joomla wat bekend staat als één van de meest onveilige CMS systemen maar
desondanks nog steeds erg populair is;
– eenvoudig en snel uw website opzetten;
– eenvoudig te onderhouden;
– uitbreidbaar, door de vele additionele scripts/programma's (plugins);
– veel (gratis) website ontwerpen (“templates”) beschikbaar;
– zeer stabiel;
– groot aantal gebruikers, wereldwijd – dus veel mensen die u kunnen helpen op forums en
dergelijke op het internet.
Nadelen
– er worden bepaalde eisen aan de hosting gesteld, waar niet elk hosting bedrijf aan kan- of
wil voldoen (voor een redelijke prijs);
– wilt u volledig profiteren van alle mogelijkheden dan is toch soms enige diepgaandere
kennis nodig van website ontwerp en databases;
– aanpasbaarheid van templates is niet altijd even goed ingeregeld en vraagt eveneens
diepgaandere kennis van ontwerpen van websites.

Deze handleiding
In deze handleiding gaan wij geen complete instructie geven over hoe u een WordPress website
maakt. De handleiding gaat uit van een installatie op onze eigen webservers, middels Installatron.
Het beschrijft kort de hoofdfuncties en laat zien hoe je een template kunt zoeken en installeren op
het internet (vanuit Wordpress zelf) alsmede een plugin toevoegt.
Met deze handleiding bent u in staat in minder dan ongeveer een uur tijd
een werkende Wordpress installatie online te zetten!

Disclaimer
Alle rechten op deze handleiding zijn voorbehouden © 2013, R. Brinkman, BrinkhostDotCom.
Deze handleiding is 'as is', en geen garanties – direct of indirect – worden gegeven op de gevolgen
van het gebruik van deze handleiding of de er in beschreven software programma's. Wij aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van onze
dienstverlening, de programma's beschreven en het gebruik van deze handleiding.
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Installatie Wordpress
•
•
•
•

Direct Admin
Installatron
Wordpress installeren
Inloggen op wordpress

De installatie van Wordpress is, op onze servers,
erg eenvoudig.

DirectAdmin & Installatron
Wanneer u bij BrinkhostDotCom webhosting
afneemt krijg u een email met daarin de
inloggegevens van uw hosting account. Bij deze
gegevens is ook een link meegestuurd waarmee u
kunt inloggen op uw “controlpanel”
(DirectAdmin).
De link heeft het format
http://www.mijnwebsite.nl:2222/
Vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in,
welke u ook per email hebt ontvangen, om in te
loggen op DirectAdmin.
Onderaan op het scherm ziet u de optie “Web
Applications”, klik daar op de tekst “View more”
om naar de Installatron module te gaan (rode pijl).
Als er al applicaties zijn geinstalleerd staan deze
hier vermeld (zoals in het voorbeeld scherm, waar
Wordpress al 3x is geinstalleerd).
U bent nu in de Installatron applicatie installer. Klik vervolgens in Installatron op de 'Applications
Browser' ingeval deze nog niet actief is.

Onder het kopje “Apps for Content Management” vindt u vervolgens de optie voor de installatie
van “Wordpress Blog”. Klik op het Wordpress icoon, en klik op de button “Install this application”
(zie afbeelding). Vervolgens dient u een aantal gegevens in
te vullen – u kunt ook kiezen voor de standaard instellingen
zoals Installatron die voorstelt. De installatie wijst zich
verder vanzelf.
NB! Kies voor de NEDERLANDSE installatie!
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Inloggen op Wordpress
Als de installatie is afgerond krijgt u van installatron een gebruikersnaam, wachtwoord en een
inlog-link voor Wordpress.
Bijvoorbeeld een link als: http://www.mijnwebsite.nl/wp-admin.
Log in met de gegevens die Installatron gegeven heeft via de link op het admin gedeelte, vul de
gebruikersnaam + wachtwoord in.

Na het inloggen ziet u het 'dashboard' van Wordpress (volgende hoofdstuk). Standaard is de website
super eenvoudig van opzet, het is nu aan u om het een en ander aan uw smaak aan te passen!
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Het Dashboard
Wordpress wordt via het “dashboard” gestuurd. Met behulp van onderstaande menu kunt u de
functionaliteiten ervan bedienen.
Berichten
De “blog” (nieuws) berichten.
Media
Afbeeldingen, documenten e.d. toevoegen aan de site.
Links
Invoegen links in het 'links' menu (wanneer geactiveerd).
Pagina's
de pagina's van de site. Pagina's worden automatisch toegevoegd aan
het menu (zie → Weergave)
Reacties
Toestaan reacties op de site, reacties beheren (verwijderen enz.)
Contact
Contact formulier – configuratie van velden, informatie e.d. (dit is een
extra plugin, zie verder)
Weergave
de layout/opmaak van de site. Een ander template activeren, het
bewerken van de template's e.d.
In de 'weergave' → menu's maak je (eventuele) wijzigingen in de
menu-structuur. Je kunt met een visuele tool menu's verschuiven,
submenu's maken van de pagina's e.d.
Plugins
Diverse extra scripts toevoegen, verwijderen, aanpassen
Gebruikers
Voor de meeste websites niet nodig, maar hier kun je als je met meerdere beheerders aan de site
werkt iedereen een eigen login geven + rechten.
Extra
Extra functies, meestal niet gebruikt maar interessant voor gevorderde gebruikers
Instellingen
De configuratie van de website (instellingen voor allerlei opties)
Eventuele plugins
In dit voorbeeld zijn twee plugins toegevoegd, het contact formulier en de onderste optie, “Nivo
slider”. Deze zorgt voor wisselende afbeeldingen in de website. Er kunnen hier meerdere plugins
staan, afhankelijk van wat er geïnstalleerd is. We komen hier later op terug.
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Basis inrichting Wordpress
Het meest belangrijk bij de inrichting van uw Wordpress website is: wilt u een 'blog' (inclusief
interactie met de bezoekers), of wilt u Wordpress inzetten als 'cms' voor bijv. een bedrijfswebsite?
Standaard is Wordpress ingericht als een blog, wilt u dit zo houden dan hoeft u de instellingen voor
lezen/schrijven niet aan te passen en kunt u de volgende paragraaf overslaan.

Wordpress als CMS
Om Wordpress als CMS te (kunnen) gebruiken is het nodig om de éérste pagina van de website die
mensen te zien krijgen in te stellen als 'statische' pagina. Tevens moet u een pagina aanmaken waar
de nieuwsberichten (blog) worden geplaatst. We beginnen met het laatste (andersom kan niet).
Aanmaken berichten pagina
1. klik op pagina's → nieuwe pagina;
2. Maak een pagina die u (bijvoorbeeld) “Nieuws” noemt;
3. Klik op “publiceren”
Deze pagina NIET bewerken, er hoeft niets in te staan, dit is slechts een 'dummy' pagina voor de
nieuwsberichten/menu kop. Nieuwsberichten toevoegen via de optie "Berichten" (menu links, zie
eerder bij de uitleg van het dashboard).Maak eventueel een 2e pagina, die u vult met enige tekst
voor de voorpagina, maar er is al een standaard 'home' pagina aanwezig die u ook kunt gebruiken
voor de volgende stap.
Instellen statische 'start' pagina en 'berichten' pagina
1. Ga naar 'weergave' → lezen;
2. onder de optie “Startpagina toont” kiest u voor de optie “Een statische pagina”
3. Kies vervolgens welke pagina uw startpagina wordt (bijvoorbeeld “home”) en als
berichtenpagina kiest u voor de eerder aangemaakte 'nieuws' pagina;
4. klik op “Wijzigingen opslaan”.
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Uw wordpress website is nu ingeregeld met een 'statische' startpagina en daarmee geschikt gemaakt
voor het gebruik als 'cms' (in de zin zoals de meeste mensen dat bedoelen).
De volgende stap is om Wordpress op te leuken door een mooie website layout te installeren. U
kunt ook zelf een template maken, maar dit vergt vrij veel kennis van zaken.
Er zijn ook programma's waarmee u layouts kunt maken, die zijn echter commercieel (en dus vrij
duur, zeker als u maar één website wilt ontwerpen). Een andere optie is om door ons een unieke
template te laten maken.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website:
http://brinkhost.nl/cms/wordpress/

Een Template Installeren!
Klik in het dashboard op 'Weergave'. U ziet nu de eventueel geinstalleerde templates (in de
Nederlandse Wordpress “Thema's”). Klik op het tabblad “Thema's Installeren”.

U ziet vervolgens een scherm waarmee u met behulp van allerlei filters een thema kunt zoeken. De
meest eenvoudige methode is op basis van een 'trefwoord'. Houdt u er rekening mee dat de
trefwoorden meestal engelstalig zijn.
U kunt ook klikken op een optie als 'Nieuwste', 'Uitgelicht' enzovoorts. U krijgt direct een aantal
kleine 'previews' te zien (net als boven) van de thema's die beschikbaar zijn.
Onder elk thema kunt u klikken op één van de opties “Nu installeren | Voorbeeld | Details”
Als u klikt op 'voorbeeld' kunt u zien hoe een website er ongeveer uit zou zien met een dergelijk
thema.
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Installeren thema
1. Kies één van de thema's, en klik op “Nu installeren”.
2. Vul uw “FTP”-wachtwoord in (deze is dezelfde als uw DirectAdmin wachtwoord) en klik
op de knop “Doorgaan”;
3. het thema wordt gedownload van de Wordpress bibliotheek en beschikbaar gesteld voor uw
eigen website. U krijgt nu de opties:
Live voorbeeld | Activeren | Terug naar de thema installatiehulp.
4. Klik op “Live voorbeeld” als u uw eigen website met dit thema éérst wilt bekijken;
5. ziet het er uit zoals u had verwacht / gehoopt? Klik dan op de knop “opslaan en publiceren”
(en anders op “Annuleren”)

Uw website is nu voorzien van een andere lay-out!

Plugins installeren
Voor WordPress zijn zeer veel plugins beschikbaar, van eenvoudige, kleine (maar vreselijk handige
en leuke) applicaties tot aan complete webwinkels, zoekmachine scripts e.d. Eén van de opties die
wij aanraden te installeren is een contact-formulier. Een email adres op de website zetten is
namelijk niet verstandig (spammers!).
Contact-formulier installeren
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik op “plugins” → nieuwe plugin;
vul in het vakje “Zoeken” in: contact form 7
klik op “Plugins zoeken” → u ziet een lijst van plugins;
klik op het linkje “Nu installeren” onder “Contact Form 7”;
Vul wederom uw FTP-wachtwoord in, en klik op “Doorgaan”.
De plugin is nu geinstalleerd en kan in gebruik worden genomen door op “plugin activeren”
te klikken. Klik op “instellingen” bij het contact-formulier.
7. U ziet nu (bijvoorbeeld) de code:
[contact-form-7 id="700" title="Contact form 1"]

Deze code kunt u kopieeren in een pagina waar u het contact formulier wilt gebruiken.
U kunt de lay-out van het contact-formulier, en de velden die u wilt gebruiken, ook bewerken, ga
met uw muis iets onder de naam staan, u ziet dan de optie 'bewerken' verschijnen.
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