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1. Een tekst aanpassen op je winkelsite 

Let op: onderstaande onderdelen van je site vormen een uitzondering op deze instructie. Voor 

deze pagina’s/onderdelen vind je een aparte instructie.  

UITZONDERINGEN: 

- Grijze blokken onderin 

- De artikelen onder ‘Nieuws & Acties’ 

 

In het kort: 

Stap 1: Log in via www.jesitenaam.nl/admin 

Stap 2: Ga naar de pagina waarvan je de tekst wilt wijzigen. 

Stap 3: Klik op het icoontje ‘bewerken’ 

Stap 4: Vergroot je scherm voor je eigen gemak 

Stap 5: Wijzig de tekst naar eigen wens 

Stap 5a: Wanneer er iets mis gaat.  

Stap 6: Verklein je scherm om je wijzigingen op te kunnen slaan en sla op.  

Stap 7: Controleer je wijzigingen! 
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Stap 1: Log in via www.jesitenaam.nl/admin 

Log in met dezelfde gegevens die je gebruikt voor het inloggen op intranet. 

 

 

Stap 2: Ga naar de pagina waarvan je de tekst wilt wijzigen. 

Ga naar de pagina waarvan je de tekst wilt wijzigen. We pakken in dit voorbeeld de pagina 

Tapijt, onder Producten. Let op, voor de onderdelen Nieuws & Acties en voor de grijze blokken 

onderin gelden aparte instructies. 

 



3 

 

Stap 3: Klik op het icoontje ‘bewerken’ 

Wanneer je op de pagina zit die je wilt bewerken: klik op het blauwe icoontje met het pijltje 

omlaag. Hier verschijnt de optie “Bewerken” en “Verwijderen.” Klik op “bewerken” om de 

pagina aan te passen.   

    

Stap 4: Vergroot je scherm voor je eigen gemak 

Je zit nu in de tekstbewerker! Om iets beter overzicht te hebben, is het handig wanneer je het 

bewerkveld vergroot. Dit doe je door te klikken op ‘maximaliseren’, links bovenin.  

 

Stap 5: Wijzig de tekst naar eigen wens 

Je hebt nu het tekstbewerkingsprogramma als volledig scherm. Je kunt nu de tekst vrij 

wijzigen. Houd daarbij altijd rekening met een aantal dingen: 
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- Maak je teksten niet te lang. Hoewel het technisch mogelijk is om je tekst zo lang te 

maken als je zelf wilt, is er in de opmaak rekening gehouden met bepaalde lengtes. 

Consumenten hebben bovendien vaak geen behoefte aan lappen tekst op internet.  

- Let op de opmaak. De tekst van productpagina’s begint altijd met een vettevettevettevette kop. 

Daaronder begint de tekst. Let ook even op dat <enter> een andere opmaak geeft als 

<shift> + <enter>. In de tekstjes gebruiken we <shift> + <enter>. 

- Verwijder teksten tussen [blokhaken] niet. Deze teksten zien er in de tekstbewerker uit 

als tekst, maar hebben een functie. Zo staat in de voorbeeldpagina bijvoorbeeld 

[widget_cah_products_16]. Dit is de code voor de navigatiebalk onder de pagina 

‘producten’. 

- Voeg linkjes toe in je tekst. Linkjes toevoegen zorgt ervoor dat mensen snel van de ene 

naar de andere pagina kunnen navigeren. Je doet dit door het woord te selecteren 

waar je een link van wilt maken en dan het ‘kettinkje’ te kiezen. Vervolgens kun je 

de link invoegen door deze in te typen, of te kopiëren en te plakken. 

    

Stap 5a: Wanneer er iets mis gaat.  

Wanneer er tijdens het typen iets mis gaat, wat je niet direct hersteld krijgt, kun je dit simpel 

ongedaan maken door <control> + <Z> te toetsen. De laatste wijziging wordt dan ongedaan 

gemaakt. Hoe vaker je dit indrukt, hoe meer er ongedaan wordt gemaakt. Helpt dit niet meer, 

dan kun je er ook voor kiezen om het venster weer te verkleinen (zie stap 6) en onderin 

‘Annuleren’ te klikken. Je wijzigingen worden dan niet opgeslagen en je kunt het opnieuw 

proberen vanaf stap 3.  
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Stap 6: Verklein je scherm om je wijzigingen op te kunnen slaan en sla op.  

Klik weer links bovenin op het tekentje ‘maximaliseren’ om ditmaal te ‘minimaliseren’. Klik 

vervolgens onderaan op ‘opslaan’ om je wijzigingen op te slaan 

   

 

Stap 7: Controleer je wijzigingen! 

Je wijzigingen zijn nu voor iedereen zichtbaar. Vergeet niet om zelf even na te lezen of alles 

wat je hebt gewijzigd ook goed is gegaan. Niet alleen is een typfoutje snel gemaakt, ook de 

opmaak is pas echt goed te zien wanneer je je wijzigingen hebt opgeslagen.  

TIP: Als je over 2 browsers beschikt (bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer, Safari of 

Firefox ), is het handig om de wijzigingen in browser A door te voeren en deze in browser B te 

controleren. In browser B ben je niet ingelogd en je ziet dus de website zoals iedere consument 

deze ook zal zien. Vergeet niet dat je, nadat je de wijzigingen in browser A hebt doorgevoerd, 

altijd even moet vernieuwen in browser B, om de wijzigingen te kunnen zien. Vernieuwen kan 

simpel, door de pagina opnieuw aan te klikken, of door op <F5> te drukken. 


