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10. Een pagina toevoegen op je winkelsite 

Deze instructie is bedoeld om pagina’s te kunnen toevoegen op je site. Bijvoorbeeld wanneer 

je assortiment wisselt, of wanneer je een dienst wilt toevoegen.  

Let op: Nieuws en acties vormt een uitzondering op deze instructies. Hiervoor vind je aparte 

instructies.   

 

 

 

In het kort: 

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

Stap 2: Ga naar de pagina, waaronder je een pagina wilt toevoegen. 

Stap 3: Tussenstapje: Kopieer de inhoud van een andere pagina.  

Stap 4: Klik nu op ‘Toevoegen pagina onder producten’ 

Stap 5: Open de broncode en plak je tekst.  

Stap 6: Pas je pagina aan naar wens! 

Stap 7: Nog een pagina toevoegen, onder de toegevoegde pagina 

Stap 8:  
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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 Stap Stap Stap 2222: GaGaGaGa naar de naar de naar de naar de paginapaginapaginapagina, waaronder je een pagina wilt toevoegen, waaronder je een pagina wilt toevoegen, waaronder je een pagina wilt toevoegen, waaronder je een pagina wilt toevoegen....    

Ga naar de pagina die boven de pagina valt die je wilt toevoegen. Je moet het zo zien: we 

hebben een keuze in het hoofdmenu, in menu’s die daaronder vallen en in het menu die daar 

weer onder valt. Voorbeeld van die drie: ‘Producten’ >> ‘Vloeren’ >> ‘Tapijt’ . Als je een 

pagina zoals tapijt wilt toevoegen, ga je naar het niveau daarboven, dus in dit geval naar 

vloeren. Wil je een hele productcategorie toevoegen, zoals Vloeren, dan ga je naar het niveau 

daarboven, oftewel naar de pagina ‘Producten’.  

Om beide zaken als voorbeeld te geven, gaan we in dit voorbeeld een pagina ‘Verf’ aanmaken 

en daarna een pagina ‘buitenlakken’. Voor de pagina verf gaan we eerst naar ‘producten’ 
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Stap 3: Tussenstapje: Kopieer de inhoud van een andere pagina.  

Voor we echt een pagina gaan toevoegen, doen we een klein tussenstapje: we gaan de 

inhoud van een pagina kopiëren en straks op je nieuwe pagina plakken, zodat de opmaak van 

je nieuwe pagina goed aansluit op de rest van de website!  

Klik aan de rechterkant  naast Producten op ‘Bewerken’ om deze pagina te kunnen 

kopiëren.  

 

Klik vervolgens bij het tekstbewerkingsscherm op broncode. 

 

Ga in het tekstveld staan en druk op <Control> (Ctrl) + <A> om Alles te selecteren (of klik 

met de rechtermuisknop en kies ‘alles selecteren’. Je hebt nu alle tekst geselecteerd. 
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Kopieer de tekst door <Control> + <C> te toetsen, of klik met de rechter muisknop en 

selecteer Kopiëren. Je hebt nu de hele pagina, inclusief de opmaak, gekopieerd. 

    

Klik vervolgens onderin op ‘Annuleren’. Je gekopieerde tekst blijft gewoon gekopieerd, maar 

mocht je per ongeluk iets gewijzigd hebben, dan wordt dit niet opgeslagen. 
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Stap 4: Klik nu op ‘Toevoegen pagina onder producten’ 

Je zit nog steeds op de pagina waaronder je een pagina wilt toevoegen, dus klik nu onderin op 

‘Toevoegen pagina onder Producten’. Je ziet hieronder ook de andere pagina’s staan die 

onder deze pagina vallen.  

 

    

Stap 5: Open de broncode en plak je tekst.  

Open nu opnieuw het schermpje broncode en plak hierin de tekst die je zojuist hebt 

gekopieerd. (Plakken: <Control> + <V> of rechtsklik met de muis en ‘Plakken’) 
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Geef vervolgens een paginatitel bovenin, in dit geval ‘Verf’ en klik onderin op ‘Toevoegen’. 

 

    

Stap 6: Pas je pagina aan naar wens! 

Je pagina is nu toegevoegd! Alleen heb je natuurlijk nu wel een algemene pagina, omdat we 

die hebben gekopieerd, en niet eentje over verf. Je kunt je pagina nu verder aanpassen naar 

wens, volgens instructies 1 en 2.     

Stap 7: Nog een pagina toevoegen, onder de toegevoegde pagina 

Zoals in stap 2 uitgelegd, gaan we in dit voorbeeld een pagina ‘Verf’ aanmaken en daarna 

een pagina ‘buitenlakken’. De pagina Verf hebben we nu, dus het is nu tijd om onder deze 

pagina, nog een pagina aan te maken. De stappen hiervoor zijn in principe hetzelfde. Volg 

daarom gewoon de stappen 3 t/m 6 opnieuw. Het enige verschil is de plek waar je begint: Je 

wilt namelijk de pagina ‘Buitenlakken’ toevoegen onder de pagina ‘Verf’ en niet onder de 

pagina ‘Producten’.  

Ga daarom eerst naar de pagina Verf, en klik hier op: ‘Toevoegen pagina onder Verf’.  
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Stap 8: 

De extra stap die komt kijken bij een productgroep zoals Tapijt, Rolgordijnen, of in dit 

voorbeeld Buitenlakken, is het toevoegen van een afbeelding voor het menu! Zoals je namelijk 

zult merken nadat je de pagina buitenlakken hebt toegevoegd, heeft het menu nog geen 

afbeelding! Zie hieronder het voorbeeld.  

 

 

Hiervoor moet je eerst een afbeelding aan de database van je website toevoegen. Zo’n 

afbeelding noemen we een Thumb. Om een afbeelding toe te voegen, klik in het hoofdmenu 

onder ‘Ontwerpen’ op ‘Afbeelding’ 

  

 

Om de thumb te uploaden, klik je op ‘Bestand kiezen’. Kies de juiste foto en klik op ‘openen’. 

Dubbelklikken op het bestand kan ook. Zorg van tevoren dat de thumb de juist maat heeft 

(124 x 117 pixels). Hoe je dat doet vind je in instructie 3. Zorg ook dat je de bestandsnaam 

ook Thumb-buitenlakken  noemt, zodat je deze straks makkelijk kan terugvinden.  
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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 thumb van buitenlakken, dus selecteren we ‘products’. Daarna 

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

 
 

Ga daarna terug naar de pagina, in dit voorbeeld ‘buitenlakken’, en klik op ‘bewerken’. 
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Onder het tekstscherm vind je nog 2 knoppen. Vouw ‘Pagina-instellingen’ uit.  

 

Selecteer bij ‘Pagina Button’ de Thumb die je zojuist hebt toegevoegd. Je ziet dat het 

belangrijk is om je Thumb een duidelijke naam te geven!  

 

 

Klik tot slot op ‘Opslaan’ om af te ronden!  

 


