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2. Een afbeelding 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’ 

- De slider/banner op Home 

- De ‘thumbs’: de kleine afbeeldingen waarmee je een productpagina selecteert 

 

In het kort: 

Stap 0: Voor je begint: zorg dat de afbeelding die je wilt plaatsen op het juiste formaat is.  

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

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

Stap 3: Klik op het icoontje ‘bewerken’ 

Stap 4: Vergroot je scherm voor je eigen gemak 

Stap 5: Dubbelklik op de afbeelding en wijzig de afbeelding. 

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 0: Voor je begint: zorg dat de afbeelding die je wilt plaatsen op het juiste formaat is.  

De site is vormgegeven met standaardmaten voor bepaalde afbeeldingen. Zo heeft een 
productpagina altijd een brede (sfeer)foto en zo hebben de afbeeldingen op Home ook een 
standaardbreedte. Zorg er, voordat je een foto gaat wijzigen, altijd voor dat je afbeelding 
alvast het juiste formaat heeft. Dit kan in programma’s als Photoshop, maar ook makkelijker 
via websites als www.fotoverkleinen.nl. Voor het verkleinen van een foto via deze website, vind 
je een aparte instructie.  

De afbeeldingen op onze sites hebben altijd de volgende afmetingen (breedte x hoogte): 

• 'De standaard': de liggende  
afbeeldingen bij producten, diensten 
en nieuws & acties:    646 x 300 pixels 

• Home, afbeeldingen rechts:    332 x 176 pixels 

• Home, slider/banner*:   1000 x 417 pixels 

• Thumbs: de afbeeldingen waarmee 
je een productgroep selecteert*:  124 x 117 pixels 

• Grijze blokken onderin, klein*:  175 x 175 pixels 

• Grijze blokken onderin, groot*:  414 x 175 pixels 
 
* = LET OP: voor deze afbeeldingen gelden aparte instructies om deze te kunnen veranderen 
op je site. Het feit dat ze op maat moeten zijn, voordat je ze aanpast, blijft wel geval!  

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

Log in met dezelfde gegevens die je gebruikt voor het inloggen op intranet. 
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Stap 2: Ga naar de pagina waarvan je de afbeelding wilt wijzigen. 

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

pagina Tapijt, onder Producten. Let op: voor de onderdelen Nieuws & Acties, de slider/banner 

op Home en voor de grijze blokken onderin gelden aparte instructies. 

 

    

Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3: Klik op het icoontje ‘bewerken’Klik op het icoontje ‘bewerken’Klik op het icoontje ‘bewerken’Klik op het icoontje ‘bewerken’    

Wanneer je op de pagina zit die je wilt bewerken: klik op het eerste icoontje. Dit icoontje 

betekent: pagina bewerken.  
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Stap 4: Vergroot je scherm voor je eigen gemak 

Je zit nu in het bewerkingsprogramma. Om beter overzicht te hebben, is het handig wanneer 

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

 

    

Stap 5: Dubbelklik op de afbeelding en wijzig de afbeelding. 

Je ziet het bewerkingsprogramma als volledig scherm. Je kunt nu tekst vrij wijzigen, maar hierin 

kan je ook de afbeelding wijzigen. Stap 5 bestaat eigenlijk zelf ook uit een aantal stappen, die 

we hierna uitleggen.  

Dubbelklik eerst op de afbeelding, of klik 1 keer op de afbeelding en daarna op ‘afbeelding’. 
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5.1 Het eigenschappenscherm 

Door de dubbelklik kom je in het schermpje 

‘eigenschappen afbeelding’. In dit scherm kan je een 

aantal dingen wijzigen aan je afbeelding, zoals het 

formaat van je afbeelding. We raden af om dit hier 

nog te doen (zie stap 0), omdat het moeilijk is om 

dan de juiste formaten te krijgen, zonder aan de 

verhouding te zitten. Mocht je tóch nog hier het 

formaat willen aanpassen, zorg er dan in ieder geval 

voor dat het slotje geselecteerd is. Deze zorgt ervoor 

dat de juiste verhoudingen behouden blijven en je 

foto dus niet uitgerekt of platgewalst eruit komt te 

zien. Doe dit na het uploaden, in stap 5.7. 

    

5.2 Klik op ‘bladeren op server’ 

Door hierop te klikken, kom je terecht in de beeldenbank van je website. Hierin gaan 

we de foto die je wilt plaatsen zetten, zodat je deze kan gebruiken. Als de foto die je 

wilt gebruiken al aanwezig is in de beeldenbank van je site, kun je meteen doorgaan 

naar stap 5.5.  

 

5.3 Upload de foto naar de beeldenbank 

Om de foto te uploaden, klik je op ‘Bestand kiezen’. Je komt dan in een schermpje die 

je ook kent van het openen van bijvoorbeeld een word- of Excel document. Kies hierin 

de juiste foto en klik op ‘openen’. Dubbelklikken op het bestand kan ook.  
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5.4 Kies de juiste categorie en klik op toevoegen 

Je ziet de bestandsnaam nu naast ‘Bestand kiezen’ staan. Zo kun je controleren of je 

de juiste foto hebt aangeklikt. Vul nu bij ‘Categorie’ in onder welke categorie je de foto 

in de beeldenbank wilt opslaan. Er zijn al een aantal categorieën aanwezig. Wanneer je 

de foto hieronder wilt opslaan, klik je deze aan en zie je dat de naam bij categorie 

wordt ingevuld. In dit voorbeeld doen we een vloerenfoto, dus selecteren we ‘products’. 

Daarna klikken we ‘Toevoegen’ om de foto aan de beeldenbank toe te voegen. 

 
    

5.5 Selecteer nu de afbeelding die je wilt plaatsen 

Selecteer de juiste afbeelding door boven de foto’s de juiste categorie te selecteren (de 

map waarin de foto opgeslagen staat binnen de beeldenbank) en door vervolgens op 

de juiste foto te klikken.  
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5.6 Selecteer het juiste formaat 

Het systeem slaat de foto standaard in drie formaten op, daarom zie je de foto nu drie 

keer. Selecteer het juiste formaat (als je de foto op maat gemaakt hebt is dit altijd de 

grootste) door erop te klikken.  

 
    

5.7 Bevestig je bewerking 

Je foto staat nu bijna op je pagina. Wanneer je je foto al op maat gemaakt had in stap 

0, hoef je alleen nog op OK te klikken. Je ziet dan meteen de nieuwe foto! 

 

Als je deze niet op maat gemaakt had, kan je hier je foto evt. nog iets aanpassen qua 

formaat. Let daarbij op de punten zoals genoemd in stap 5.1. Nogmaals: wij raden 

aan de foto’s van tevoren op maat te maken, zoals omschreven in stap 0. 
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Stap 5a: Wanneer er iets mis gaat.  

Wanneer er tijdens het bewerken 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.  

    

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

Klik weer linksboven in 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 kijken 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. 

 

 


