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Hoofdstuk 1
Wat is FrontPage?

FrontPage is een totaalprogramma dat met name geschikt is voor bouw en onderhoud van
omvangrijke websites. Het bevat een aantal afzonderlijke deelprogramma’s die samen alle
mogelijkheden bieden om relatief gemakkelijk fraaie webpagina’s te maken en die samen te
voegen tot een website.

De ontwikkelingen op het gebied van het World Wide Web (WWW) gaan snel. Gebruikers
verwachten actuele informatie, een dynamische vormgeving en goede toegankelijkheid. Dit
alles leidt tot een continue belasting van de websitebeheerder.
Verder zijn de meeste gebruikers niet geïnteresseerd in technische details, hoewel het
WWW slechts bestaat bij gratie van de complexe samenwerking van diverse hardware en
software. In de praktijk steunt diegene die een website ontwikkelt meestal op de afdeling
systeembeheer.

Deze cursus is erop gericht FrontPage te leren gebruiken om websites te ontwikkelen en te
onderhouden. Dit omvat het maken van webpagina’s en het samenvoegen tot een
gestructureerde website, maar ook kennis van de technische basisbegrippen die een
onvermijdelijk onderdeel zijn van het dagelijkse werk van een webbeheerder.

In deze module krijgt u achtergrondinformatie over de wereld van het World Wide Web en
leert u de grondbeginselen van FrontPage waarmee u webpagina’s kunt maken en
websites ontwikkelen.

Doelstellingen:
Na het doorlopen van dit hoofdstuk heeft u geleerd:
− welke terminologie op Internet wordt gebruikt;
− hoe FrontPage is opgebouwd.

FrontPage

Het programma Frontpage voorziet in een omgeving waarmee u websites kunt bouwen en,
minstens zo belangrijk, websites eenvoudig kunt onderhouden. U kunt gemakkelijk
bestanden importeren van andere MS Office pakketten, zoals Word, Excel en PowerPoint.
Op deze manier is het mogelijk optimaal gebruik te maken van reeds bestaand materiaal.

FrontPage biedt de mogelijkheid om webpagina's op te maken zonder dat u kennis hoeft te
hebben van de gebruikte taal HTML. Er zijn binnen Frontpage mogelijkheden te over om
een website te activeren, dat wil zeggen dat u JAVA Applets en ActiveX controls kunt
toepassen, en scripttalen zoals Javascript en VBscript.

HTML, webpagina's, websites

Sinds het begin van het Internet is men bezig met het ontwikkelen van standaarden, welke
er voor kunnen zorgdragen dat iedere gebruiker dezelfde informatie kan benaderen en dat
deze informatie op dezelfde wijze wordt weergegeven.
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HTML

Binnen de Internetomgeving wordt gebruik gemaakt van HyperText Markup Language
(HTML). Vanaf versie 4.0 wordt gebruik gemaakt van meer dynamische mogelijkheden,
men spreekt daarom ook van Dynamic HTML (DHTML). Hiermee is het mogelijk meer dan
alleen hyperlinks en illustraties op te nemen. Met name door gebruik van allerlei
scriptmogelijkheden zoals JAVA, ActiveX en Visual Basic wordt een flinke uitbreiding
gerealiseerd.

FrontPage gaat uit van de huidige versie van HTML: 4.0. Als u verwacht dat gebruikers
nog oudere browsers gebruiken die de versie van HTML nog niet ondersteunen, kunt u
instellen dat de nieuwe elementen niet in de gemaakte webpagina's voorkomen.

Webpagina's

Een webpagina bestaat uit een enkel bestand met HTML-code. Deze kan gewone tekst
bevatten, of verwijzingen naar illustraties en andere webpagina's. Het bestand is
weggeschreven met de extensie .htm of .html. Met behulp van een bladerprogramma
(browser) wordt de webpagina op het beeldscherm getoond.

Website

De werkelijke kracht van het Internet ontstaat door de mogelijkheid om webpagina's naar
elkaar te laten verwijzen door middel van hyperlinks. Een website is een verzameling van
bij elkaar horende webpagina's, inclusief de onderlinge hyperlinks.

Lan, intranet en Internet

Lan

Met de opkomst van netwerken (aan elkaar gekoppelde computersystemen) met gedeelde
bestanden en programma’s ontstaan zogenaamde Local Area Networks (LAN’s). Een LAN
is de basis voor ieder bedrijfsnetwerk en uiteindelijk ook het Internet.

Intranet

Een intranet is een bedrijfsnetwerk (LAN) waarin de opgeslagen informatie door de
individuele werknemer vanaf het eigen werkstation is te benaderen. Deze informatie kan
van alles omvatten, zoals tekstbestanden, afbeeldingen, databases of programmatuur. Een
intranet wordt vormgegeven met dezelfde instrumenten en taal als het Internet, namelijk
HTML, servers en browsers. Het vormt op deze wijze een werkomgeving binnen een
bedrijf.

Een intranet bevat vaak bedrijfskritische en gevoelige informatie. Het is daarom in principe
niet benaderbaar door anonieme gebruikers van buitenaf.

Internet

Internet wordt gevormd door een groot aantal LAN’s, welke op hun beurt weer aan elkaar
zijn gekoppeld. Het vormt op deze manier één groot wereldomvattend netwerk met een
gigantische hoeveelheid informatie. Internet is voorzien van inbeladressen via Internet
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Service Providers (ISP), die zowel particulieren als bedrijven toegang tot het Internet
verschaffen. Hierdoor kan iedereen zich presenteren aan de buitenwereld.

Deze computersystemen, oftewel servers, bevatten geordende folders met HTML-
bestanden. Gebruikers kunnen deze op ieder aangesloten werkstation met behulp van een
browser raadplegen.

Webservice

De belangrijkste service op het Internet is de Webservice, ook wel genaamd de HTTP-
service. Deze service maakt het mogelijk om met een browser tekst en afbeeldingen op het
scherm van de gebruiker te tonen.

Protocol Volledige naam Gebruik

FTP File Transfer Protocol Snelle bestandsoverdracht

NNTP Network News Transfer Protocol Nieuwsgroepen

SMTP Simple Mail Transfer Protocol E-mail

ASP Active Server Pages Database ontsluiting via
webpagina's

Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van FrontPage 2000 moet een
website gemaakt worden in een complete webserver-omgeving. FrontPage 2000 is
geschikt voor gebruik van verschillende webservers (Apache voor Unix en Linux of IIS voor
MS Windows). Bovendien moeten de Frontpage Server Extensies worden geïnstalleerd.

Disk-based website
U kunt een website geheel opbouwen uit bestanden die op de harde schijf van de
computer staan. Er is dan wel sprake van een beperkte functionaliteit: enkele
componenten hebben een webserver nodig (een apart programma) om te kunnen werken,
zoals bijvoorbeeld de bezoekersteller.

Het voordeel van een disk-based website is dat u geheel onafhankelijk kunt werken en de
website zelf (grotendeels) kunt testen.

Web-based website
Door een disk-based website te publiceren (dat kan binnen het bedrijf gebeuren, of naar
een zogenaamde Internet Service Provider of ISP) worden de benodigde bestanden
overgedragen naar de webserver. Vanaf dit moment kunnen anderen met een browser de
website bekijken. Met deze websites en de volledig geïnstalleerde webservers is men in
staat om gebruik te maken van alle functionaliteiten.

De webserver is een speciaal programma, dat meestal (maar niet noodzakelijkerwijs) op
een aparte PC draait. Er is op voorhand geen algemene richtlijn te geven over de manier
waarop binnen uw bedrijf de webserver is ingericht. Ook de gebruikte webserver software
kan sterk uiteenlopen.

Een website kan direct op de webserver gebouwd of aangepast worden. Over het
algemeen is dit echter niet aan te bevelen, omdat een eventuele vergissing direct gevolgen
heeft voor de website!
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Database service

Frontpage bevat mogelijkheden tot het gebruik van databases. Belangrijke informatie over
de bezoekers van een website kan worden verzameld en worden verstuurd naar een
database, tekstbestand of e-mailadres. Andersom kan informatie uit een bestaande
database worden gehaald, om deze aan de bezoeker te presenteren.

De webserver moet hiertoe voorzien zijn van ASP (Active Server Pages), een programma
dat in staat is de verzoeken tot benadering van databases af te werken, en ADO-
compatible te zijn (Active Data Objects). Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden onder de
Windows NT®-gebaseerde Microsoft Personal Webserver of de Microsoft Internet
Information server. Als databaseprogramma kan MS Access worden gebruikt, of een
andere ODBC (Open DataBase Connectivity) compatible database op de webserver.
In een UNIX-omgeving wordt geen directe ASP ondersteuning geleverd, met behulp van
additionele software zoals Chilisoft kan toch in de gewenste mogelijkheden worden
voorzien.

Meer informatie over de webservers staat op de CD-rom van FrontPage. Voor informatie
over de mogelijkheden van uw webserver kunt u contact opnemen met uw ISP of
systeembeheerder.

Testomgeving

In geval van een geheel nieuwe opzet van een website, is het verstandig om deze eerst te
publiceren op een test-webserver.

Soorten websites

Om verwarring te voorkomen is het goed onderscheid te maken tussen verschillende
soorten websites, in volgorde van toenemende complexiteit:
− "kale" website;
− FrontPage website, vaak afgekort met "FrontPage web";
− disk-based FrontPage website;
− web-based FrontPage website.

Kale website
Een map met een verzameling .htm-pagina's met onderlinge hyperlinks kan een website
vormen, maar het is daarmee nog geen FrontPage web. Een FrontPage web bevat namelijk
extra bestanden die nodig zijn voor het beheer.

FrontPage web
Alle met FrontPage gemaakte websites zijn FrontPage webs. Er zijn mappen en bestanden
toegevoegd waarin de structuur van de website wordt bijgehouden. Hierdoor is het
bijvoorbeeld snel mogelijk om bij het verplaatsen van een bestand automatisch de
onderlinge hyperlinks aan te passen.

Disk-based FrontPage web
Een FrontPage web dat geen gebruik maakt van een webserver.

Web-based FrontPage web
Een FrontPage web dat gebruik maakt van een webserver.
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Werkwijze bij ontwikkelen

In de praktijk wordt vaak begonnen met een disk-based FrontPage web. Dit wordt dan
zodra het gereed is gepubliceerd naar de webserver van de Internet Service Provider,
waarbij het een web-based FrontPage web wordt. Er zijn op dat moment dus twee
FrontPage webs!

Het is belangrijk om vanaf dat moment wijzigingen eerst in het disk-based web te maken,
en pas na een grondige test opnieuw te publiceren. Het is mogelijk om direct wijzigingen in
het web-based FrontPage web te maken, maar als men daarbij een fout maakt is gelijk de
gepubliceerde website beschadigd.

� Er zijn twee manieren om een kale website naar een FrontPage web te converteren.
U kunt de website importeren in FrontPage, of u maakt met FrontPage een nieuwe,
lege website aan in de map waarin de kale website zich bevindt.

� In FrontPage worden de verschillende websites als volgt weergegeven:

 "kale" website
 disk-based FrontPage website
 web-based FrontPage website
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Hoofdstuk 2
Kennismaken met Frontpage

Ter kennismaking start u FrontPage en gaat u zowel een bestaande webpagina als een
bestaande website openen en bekijken. Het daadwerkelijk zelf maken en wijzigen van
webpagina's en websites komt in volgende hoofdstukken aan de orde.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk heeft u geleerd:
− FrontPage te starten en af te sluiten;
− een webpagina te openen en te sluiten;
− een website te openen en te sluiten;
− de verschillende weergaven van FrontPage te gebruiken.

� In de cursus wordt gebruik gemaakt van een standaardinstelling die ervoor zorgt dat
alle menu's en de werkbalken ‘Standaard’ en ‘Opmaak’ volledig worden getoond.
Voer zonodig de volgende procedure uit:
− Kies in het menu voor 'Extra, Aanpassen';
− Schakel in het groepsvak 'Aangepaste menu's en werkbalken' het selectievak

'Standaard en opmaakwerkbalk weergeven in één rij' uit;
− Schakel het selectievak 'Laatst gebruikte opdrachten eerst weergeven in menu's'

uit;
− Klik op de knop 'Sluiten'.

Starten en afsluiten van FrontPage

U start FrontPage vanuit Windows. U klikt in de taakbalk op de knop Start en kiest in het
menu voor Programma's, Microsoft FrontPage.
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� De titelbalk van FrontPage. Als er een website geopend is, staat hier de locatie ervan
vermeld.

� De menubalk.
� De werkbalk Standaard. Er kunnen meerdere werkbalken getoond worden, zoals in

dit voorbeeld.
� De Weergavenbalk. Door op een knop te klikken krijgt u een andere weergave van de

huidige website te zien. Als de weergavenbalk teveel ruimte inneemt, kunt u deze
versmallen door op de scheidingsbalk te gaan staan. De muisaanwijzer verandert in

 en u kunt de Weergavenbalk met de linkermuisknop versmallen door te slepen.

Om FrontPage af te sluiten, kiest u in het menu voor Bestand, Afsluiten. Als u wijzigingen
heeft gemaakt in een webpagina krijgt u nog een waarschuwing, zodat u deze eerst kunt
opslaan.

� • Klik in de taakbalk van Windows op de knop 
• Kies in het menu voor Programma's, Microsoft FrontPage

FrontPage wordt geopend
• Kies in het menu voor Bestand, Afsluiten

FrontPage wordt afgesloten
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� U kunt FrontPage ook sluiten door in de titelbalk te klikken op de sluitknop .

Openen van een bestaande website

Om een bestaande website te openen, kiest u in het menu voor Bestand, Web openen. Het
dialoogvenster Web openen wordt getoond:

2

1

3

� In de vervolgkeuzelijst Zoeken in selecteert u de gewenste map.
� Hier selecteert u de map met de website (aangegeven met ).
� U klikt hier om de geselecteerde map te openen.

� • Start FrontPage
• Kies in het menu voor Bestand, Web openen
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Zoeken in de map met lesbestanden
• Selecteer de map M1H2OEF1
• Klik op de knop Openen

Websiteweergaven

Afhankelijk van de taak die u wilt uitvoeren, kunt u een bepaalde weergave kiezen. Zo
gebruikt u de weergaven Mappen om opslagstructuur te bekijken. In de weergave
Rapporten kunt u verschillende rapporten over de website bekijken. Als u gebruik maakt
van Gemeenschappelijke randen (hierover meer in een volgende module) kunt u de
navigatiestructuur van een website beoordelen (en eventueel wijzigen) in de weergave
Navigatie. In de weergave Hyperlinks krijgt u een grafisch overzicht van alle hyperlinks van
en naar een webpagina toe.
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Mappen Rapporten

Navigatie Hyperlinks

� Om te zorgen dat u in een weergave ook daadwerkelijk de laatste stand van zaken te
zien krijgt, kiest u in het menu voor ‘Beeld, Vernieuwen’ of drukt u op de toets F5.

Weergave Mappen

Om de weergave Mappen te gebruiken klikt u in de Weergavenbalk op de knop 
(Mappen).
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� De Weergavenbalk blijft in alle weergaven onveranderd zichtbaar.
� In de Mappenlijst ziet u een overzicht van alle mappen en hun structuur. De

werkwijze hiervan komt overeen met die van de Windows Verkenner.
� In het deelvenster Inhoud van ziet u de submappen en de bestanden in de geopende

map. De werkwijze hiervan komt overeen met die van de Windows Verkenner.

� Om van weergave te veranderen kunt u ook gebruik maken van het menu. Om de
weergave Mappen te activeren kiest u in het menu voor 'Beeld, Mappen'.

� Om de Weergavenbalk te verwijderen als deze te veel ruimte inneemt, kiest u in het
menu voor 'Beeld' en schakelt u de optie 'Weergavenbalk' uit. De Weergavenbalk
wordt dan ook in de andere weergaven niet meer getoond.

Weergave Rapporten

Om de weergave Rapporten te gebruiken klikt u in de weergavenbalk op de knop 
(Rapporten).
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� Site-samenvatting is de titel van het standaard rapport. Het geeft een overzicht met
de belangrijkste gegevens van de website.

Om een ander rapport te tonen, kiest u in het menu voor Beeld, Rapporten en u kiest het
gewenste rapport.

� Om gebruik te maken van de werkbalk Rapporten, kiest u in het menu voor 'Beeld,
Werkbalken' en schakelt u de optie 'Rapporten' in.

Weergave Navigatie

Om de weergave Navigatie te gebruiken klikt u in de weergavenbalk op de knop 
(Navigatie). Deze weergave is alleen zinvol als de website gebruikmaakt van de FrontPage
component Gemeenschappelijke randen.



1 � Basisvaardigheden VDAB Training en opleiding

1-13

1

2

� In de mappenlijst ziet u een overzicht van alle mappen en hun structuur, net zoals in
de weergave Mappen.

� Hier ziet u de navigatiestructuur van de website. In het voorbeeld heeft de
homepage drie onderliggende webpagina's.

U kunt de scheidingsbalk tussen deelvensters verplaatsen. Plaats hiervoor de
muisaanwijzer op de balk totdat deze verandert in een dubbele pijl  en sleep de balk naar
de gewenste plaats.

Weergave Hyperlinks

Om de weergave Hyperlinks te gebruiken klikt u in de weergavenbalk op de knop

 (Hyperlinks).
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� In de Mappenlijst ziet u een overzicht van alle mappen en hun structuur, maar nu
staan er ook bestanden bij. U selecteert een bestand door er op te klikken.

� In Hyperlinks voor worden de hyperlinks van en naar het geselecteerde bestand
getoond.

FrontPage onderscheidt verschillende typen hyperlinks, zoals: interne (binnen een website;
externe (buiten de website); naar figuren; dubbele en binnen de pagina. De laatste drie
worden standaard niet getoond. Om deze te tonen, schakelt u in het snelmenu (de
rechtermuisknop) de desbetreffende optie in.

Voor meer informatie over een hyperlink wijst u met de muisaanwijzer naar een bestand.
De hyperlink wordt rood gekleurd; in een tekstvenster krijgt u extra informatie.

� Om de hyperlinks te controleren, kiest u in het menu voor 'Beeld, Werkbalken' en
schakelt u de optie 'Rapporten' in. Klik in de werkbalk 'Rapporten' op de knop 
(Hyperlinks controleren).

� • Klik in de weergavenbalk achtereenvolgens op de knoppen , , , en 
• Bestudeer bij elke stap steeds het resultaat

Openen van een bestaande webpagina

Om een webpagina uit de geopende website te openen, dubbelklikt u op de webpagina in
een van de websiteweergaven Mappen, Rapporten, Navigatie of Hyperlinks. De
websiteweergave Pagina wordt geopend.
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� De geopende webpagina.
� U kunt naar de andere websiteweergaven schakelen door op de desbetreffende

knoppen in de weergavenbalk te klikken.

Webpagina weergaven

In FrontPage kunt u een webpagina op drie verschillende manieren weergeven. Om een
andere weergave te activeren klikt u onder in het venster op één van de tabbladen
Normaal, HTML of Voorbeeld.

− Normaal; dit is de weergave die u gebruikt voor het bewerken van webpagina's;
− HTML; in deze weergave ziet u de HTML-code waaruit het document is opgebouwd.

Het is mogelijk om in deze weergave het document te bewerken, maar hierbij moet u
wel heel goed oppassen. Het is gemakkelijk om iets fout te doen, maar soms heel
moeilijk om te ontdekken wat er precies fout is gegaan. In een volgende module wordt
hierop nog teruggekomen;

− Voorbeeld; deze weergave is een snelle manier om een indruk te krijgen van het
uiteindelijke resultaat zoals dat er in een browser uit zou zien. U maakt hierbij gebruik
van de browserfunctionaliteit die is ingebouwd in FrontPage. Sommige functies van
FrontPage kunnen in deze weergave niet worden getoond.

De verschillende weergaven zien er ongeveer als volgt uit:
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Normaal HTML Voorbeeld

Webpagina sluiten

Om een webpagina te sluiten, kiest u in het menu voor Bestand, Sluiten. Als u wijzigingen
heeft aangebracht maar de pagina nog niet heeft opgeslagen, wordt u daarop geattendeerd
en kunt u de webpagina alsnog opslaan.

� Om de webpagina te sluiten, kunt u ook rechtsboven in het venster van de editor op
de knop  klikken. Let op: dit is niet de sluitknop  in de titelbalk van het
FrontPage venster!

Website sluiten

Om een website te sluiten, kiest u in het menu voor Bestand, Web sluiten.

� • Klik in de weergavenbalk op de knop 
• Dubbelklik op het bestand INDEX.HTM

Het bestand wordt geopend
• Klik onderin op de bladtab HTML

De HTML weergave van de webpagina wordt getoond
• Klik op het bladtab Voorbeeld
• Klik in de weergavenbalk op de knop Navigatie
• Dubbelklik op de webpagina ARCHIEF

Deze webpagina wordt ook geopend
• Kies in het menu voor Bestand, Sluiten

De webpagina ARCHIEF wordt gesloten
• Klik rechtsboven in het venster van de editor op de knop 

De webpagina INDEX wordt gesloten
• Kies in het menu voor Bestand, Web sluiten
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Procedures

FrontPage starten
− Klik in de taakbalk op de knop Start
− Kies in het menu voor Programma's, Microsoft FrontPage

FrontPage sluiten
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Kies u in het menu voor Bestand, Afsluiten
• Klik in de titelbalk op de sluitknop 

Website openen
− Kies in het menu voor Bestand, Web openen
− Selecteer zonodig in de vervolgkeuzelijst Zoeken in de gewenste map
− Selecteer de map met de website
− Klik op de knop Openen

Websiteweergave activeren

− Klik in de weergavenbalk op een van de knoppen , , , 

Webpagina openen
− Dubbelklik op de webpagina in een van de websiteweergaven Mappen, Rapporten,

Navigatie of Hyperlinks

Webpagina weergave activeren
− Klik onder in het venster op één van de tabbladen Normaal, HTML of Voorbeeld

Webpagina sluiten
− Kies een van onderstaande mogelijkheden

• Kies in het menu voor Bestand, Sluiten
• Klik rechtsboven in het venster van de editor op de knop . Let op: dit is niet de

sluitknop  in de titelbalk van het FrontPage venster!

Website sluiten
− Kies in het menu voor Bestand, Web sluiten
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Opgaven

Opgave 1: Website en webpagina's openen
 1. Open zonodig FrontPage.
 2. Open in de map met lesbestanden de website M1H2OPG1
 3. Open de vier webpagina's en bekijk deze in de Voorbeeld weergave.
 4. Sluit de webpagina's.
 5. Sluit de website.
 6. Sluit FrontPage af.

Default Afrika

Azië Amerika
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Hoofdstuk 3
Een nieuwe website maken

In het vorige hoofdstuk heeft u in het kort gezien hoe u een website opent, en hoe u daarin
een webpagina opent. U maakt in dit hoofdstuk zelf een nieuwe website aan en voegt daar
een pagina aan toe.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− een nieuwe, lege website maken;
− een webpagina maken en hyperlinks aanbrengen;
− de bestanden van een website gestructureerd opslaan;
− een website testen en publiceren;
− een website verwijderen.

Website aanmaken

Om een website aan te maken, start u FrontPage en kiest in het menu voor Bestand,
Nieuw, Web. Het dialoogvenster Nieuw wordt getoond:

1 2

3

� U selecteert het gewenste type website. Rechts staat ter verduidelijking een
beschrijving.

� In het tekstvak Opties, Geef de locatie van het nieuwe web op: typt u de plaats
waar u de website wilt opslaan.

� U klikt op de knop OK om de website aan te maken.
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Eenvoudige webpagina maken

In dit hoofdstuk maakt u enkele zeer eenvoudige webpagina's. In de volgende
hoofdstukken wordt op de inhoud (tekst, afbeeldingen, hyperlinks enzovoort) uitgebreid
ingegaan.

Webpagina toevoegen

Om een webpagina aan een website toe te voegen, gaat u naar de websiteweergave
Mappen en kiest u in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina of u klikt in de werkbalk
Standaard op de knop  (Nieuwe pagina). De webpagina wordt aan de website
toegevoegd.

Als u dit doet vanuit de websiteweergave Mappen terwijl de website nog leeg is, krijgt
deze pagina automatisch de naam Index.htm. Als de website niet leeg is, krijgt de pagina
de naam NIEUWE_PAGINA_1.htm (waarbij het getal 1 steeds wordt opgehoogd). Het
wordt sterk aangeraden de webpagina's snel een duidelijke naam te geven (zie ook de
paragraaf Bestanden hernoemen op pagina 23).

� • Open zonodig FrontPage
• Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Web
• Selecteer het pictogram Leeg web
• Typ in het tekstvak Geef de locatie van het nieuwe web op: het pad naar de map

met lesbestanden, gevolgd door "\M1H3OEF2"
• Klik op de knop OK
• Klik in de weergavenbalk op de knop Mappen
• Klik in de werkbalk Standaard drie maal op de knop  (Nieuwe pagina)

� Als u nieuwe pagina's toevoegt vanuit de websiteweergave 'Pagina', wordt er een
pagina geopend die u kunt bewerken. Maar de pagina wordt niet in de website
opgenomen totdat u deze zelf opslaat!

Tekst invoegen

Vrijwel iedere webpagina bevat tekst. Bij het intypen hiervan kunt u gelijk gebruikmaken
van opmaakprofielen, zo zorgt u voor een consistente opmaak. Een opmaakprofiel geldt
per alinea, dat wil zeggen totdat u op de toets Enter drukt.

1

� Kies in de werkbalk Opmaak in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel het gewenste
profiel.

� • Dubbelklik in de websiteweergave Mappen op het bestand INDEX.HTM
• Kies in de werkbalk Opmaak in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel voor het profiel

Kop2
• Typ de volgende tekst: "Ook wij hebben nu een website."
• Druk op de toets Enter
• Typ de tekst: "U kunt via de website ook direct contact opnemen met een van

onze medewerkers."
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Titel wijzigen

De titel van een webpagina wordt boven in de titelbalk van de browser getoond aan de
bezoeker. Veel mensen navigeren min of meer onbewust op de titel van een pagina. Het is
daarom verstandig een pakkende titel te kiezen.

Om de titel te wijzigen kiest u in het menu voor Bestand, Eigenschappen. Het
dialoogvenster Eigenschappen van pagina wordt getoond:

1

2

� U typt de gewenste titel in het tekstvak Titel:.
� U klikt op de knop OK.

Webpagina opslaan

Om de webpagina op te slaan, kiest u in het menu voor Bestand, Opslaan of klikt u in de
werkbalk Standaard op de knop  (Opslaan).

� • Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
• Typ in het tekstvak Titel de tekst "Home page Holiday House bv"
• Klik op de knop OK
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Opslaan)
• Klik rechtsboven in het venster van de editor op de knop 

Webpagina importeren

Vaak kan voor een nieuwe website gebruik worden gemaakt van reeds bestaand materiaal.
Dit moet in de website geïmporteerd worden zodat FrontPage het herkent.

Hoewel niet strikt noodzakelijk, is het handig om bestanden te importeren vanuit de
websiteweergave Mappen. Dan kunt u direct zien of het importeren is gelukt, en u kunt de
bestanden zonodig direct naar een submap verplaatsen (zie ook de paragraaf 'Bestanden
verplaatsen' op pagina 24).

Om een webpagina te importeren, kiest u in het menu voor Bestand, Importeren. Het
dialoogvenster Importeren wordt getoond:
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1

3

2

� Met de knop Bestand toevoegen opent u het dialoogvenster Bestand toevoegen aan
de lijst met te importeren bestanden (zie hieronder).

� De lijst met bestanden die in de website worden geïmporteerd. Om bestanden uit
meerdere verschillende mappen te importeren, herhaalt u stap 1.

� Door op de knop OK te klikken wordt het daadwerkelijke importeren uitgevoerd.

1

2

3

� In de vervolgkeuzelijst Zoek in selecteert u de map met de te importeren bestanden.
� U selecteert de gewenste bestanden (meerdere tegelijk mogelijk).
� U klikt op de knop Openen om de geselecteerde documenten aan de lijst toe te

voegen.

� • Activeer zonodig de websiteweergave Mappen
• Kies in het menu voor Bestand, Importeren
• Klik op de knop Bestand toevoegen
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Zoek in de map met lesbestanden
• Selecteer de webpagina's M1H3OF2A.HTM en M1H3OF2B.HTM
• Klik op de knop Openen
• Klik op de knop OK

� Het is ook mogelijk de tekst van een bestaand bestand in te voegen. Zie hiervoor in
Module 2 het hoofdstuk 'Tekst'.
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Eenvoudige hyperlink maken

De webpagina's vormen pas een website als ze via hyperlinks naar elkaar verwijzen. Om
een hyperlink te maken, selecteert u de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken en kiest u
in het menu voor Invoegen, Hyperlink:

1

2

� U selecteert de pagina waarnaar u de hyperlink wilt laten wijzen.
� Daarna klikt u op de knop OK.

� • Dubbelklik in de websiteweergave Mappen op het bestand Index.htm
• Selecteer het woord "medewerkers"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Selecteer de webpagina M1H3OF2A.HTM
• Klik op de knop OK
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Opslaan)
• Klik rechtsboven in het venster van de editor op de knop 

Opslagstructuur aanpassen

Om een website overzichtelijk te houden, is het verstandig de webpagina's en onderdelen
daarvan (zoals afbeeldingen of geluiden) op te slaan in submappen. Als u de webpagina's
duidelijke namen geeft, maakt dit toekomstig onderhoud gemakkelijker.

Bestanden hernoemen

Om een bestand een andere naam te geven, activeert u de websiteweergave Mappen. Klik
met de rechtermuisknop op het bestand en kies in het snelmenu voor Naam wijzigen.
Wijzig de naam (zorg ervoor dat de extensie .htm bewaard blijft) en druk op de toets Enter.
Als er hyperlinks naar de webpagina verwijzen, vraagt FrontPage automatisch of deze
moeten worden bijgewerkt zodat deze niet worden verbroken.
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Nieuwe map maken

Om een nieuwe map te maken, activeert u de websiteweergave Mappen. Kies in het menu
voor Bestand, Nieuw, Map typ de naam van de map en druk op de toets Enter.

� U kunt ook in het snelmenu kiezen voor 'Nieuwe map'.

Bestanden verplaatsen

Om bestanden te verplaatsen, activeert u de websiteweergave Mappen. Selecteer in het
deelvenster Mappenlijst de map waarin het bestand zich bevindt; selecteer in het rechter
deelvenster Inhoud van het bestand (of de bestanden). Vervolgens versleept u deze naar
de gewenste nieuwe map. FrontPage past automatisch de hyperlinks van en naar de
bestanden aan.

Bestanden verwijderen

Om bestanden te verwijderen, activeert u de websiteweergave Mappen. U selecteert het
bestand en kiest in het menu voor Bewerken, Verwijderen.

� U kunt ook in het snelmenu kiezen voor 'Verwijderen'.

� • Activeer zonodig de websiteweergave Mappen
• Klik met de rechtermuisknop op het bestand M1H3OF2A.HTM
• Kies in het snelmenu voor Naam wijzigen
• Typ de nieuwe naam SUBPAGE1.HTM
• Druk op de toets Enter
• Klik op de knop Ja
• Klik met de rechtermuisknop op het bestand M1H3OF2B.HTM
• Kies in het snelmenu voor Naam wijzigen
• Typ de nieuwe naam SUB2.HTM
• Druk op de toets Enter
• Klik op de knop Ja
• Klik met de rechtermuisknop op een lege plek in het deelvenster Inhoud van
• Kies in het snelmenu voor Nieuwe map
• Typ de nieuwe naam SUBPAGES
• Druk op de toets Enter
• Sleep de webpagina's SUBPAGE1 en SUB2 naar de map SUBPAGES

FrontPage past automatisch de hyperlinks aan
• Selecteer de webpagina NIEUWE_PAGINA_2.HTM
• Kies in het menu voor Bewerken, Verwijderen
• Klik op de knop Ja

Testen

Het is belangrijk om goed te testen of de website werkt als gewenst. Hierbij controleert u
of alle webpagina’s worden afgebeeld zoals u het zich had voorgesteld en of alle
hyperlinks werken.
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Hyperlinks bekijken

Met behulp van de websiteweergave Hyperlinks krijgt u een overzicht van de hyperlinks
tussen de webpagina's zodat u deze gemakkelijk kunt controleren. Bovendien worden
eventuele fouten in de hyperlinks aangegeven.

Activeer de websiteweergave Hyperlinks en selecteer in het deelvenster Mappenlijst de
webpagina die u wilt controleren. In het deelvenster Hyperlinks voor worden de hyperlinks
van en naar de webpagina getoond.

1

2 3

� U klikt in de weergavenbalk op de knop Hyperlinks.
� Het  teken voor een map, maakt de inhoud ervan zichtbaar.
� In het deelvenster Hyperlinks voor wordt het geselecteerde bestand getoond, plus

alle andere bestanden in de website die met een hyperlink ernaar verwijzen (links) of
waarnaar verwezen wordt (rechts).

Rapportage

Met behulp van de weergave Rapporten kunt u opvragen welke pagina's foute hyperlinks
bevatten, maar ook kunt u zien welke pagina's onbereikbaar zijn vanaf de homepage.

Om een rapport over de website te kunnen bekijken, activeert u de websiteweergave
Rapporten. Om de inhoud van het rapport te kiezen, kiest u in het menu voor Beeld,
Rapporten en u selecteert de gewenste optie. In de tabel worden enkele rapporten kort
toegelicht.
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Titel Inhoud Gebruik

Site-samenvatting Combinatie van verschillende rapporten Snelle indruk van de
toestand van de website.

Niet-gekoppelde
bestanden

Bestanden die niet vanaf de homepage
te bereiken zijn

Controleren op webpagina's
die niet meer worden
gebruikt.

Verbroken
hyperlinks

Bestanden met hyperlinks die nergens
naar verwijzen

Opsporen van verkeerde
hyperlinks.

Fouten van
onderdelen

Fouten die door FrontPage in pagina's
zijn geconstateerd. Foute verwijzingen
kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij het
verwijderen van pagina's

Opsporen van verkeerde
hyperlinks.

Voorbeeld bekijken

U kunt voorbeelden bekijken van hoe de webpagina's er in een browser uitzien. De
hyperlinks kunnen dan worden getest door erop te klikken.

FrontPage heeft een ingebouwde browser om snel een webpagina te kunnen tonen zodat u
het resultaat van bewerkingen gemakkelijk kunt controleren. Om een webpagina als
voorbeeld te kunnen bekijken, opent u de pagina en klikt u onderin op de bladtab
Voorbeeld.

� De ingebouwde browser kan niet alle functionaliteiten die u met FrontPage in een
webpagina kunt aanbrengen afbeelden.

Voorbeeld in browser bekijken

Om alle functies te kunnen controleren, gebruikt u een externe browser. Er kunnen
meerdere browsers op uw systeem zijn geïnstalleerd. Eén daarvan is de standaard externe
browser. Om een webpagina te bekijken in deze standaard externe browser, klikt u in de
werkbalk Standaard op de knop  (Voorbeeld in browser).

� Om een andere geïnstalleerde browser te gebruiken, kiest u in het menu voor
'Bestand, Voorbeeld in browser'. In het dialoogvenster 'Voorbeeld in browser'
selecteert u de gewenste browser en klikt u op de knop 'Voorbeeld'.
Deze browser is voortaan de standaard externe browser.

� • Activeer de websiteweergave Hyperlinks
• Klik in het deelvenster Mappenlijst op het  teken voor de map SUBPAGES
• Selecteer de webpagina SUB2.HTM

In het rechter deelvenster worden de hyperlinks van en naar SUB2.HTM getoond
• Selecteer in de Mappenlijst de webpagina NIEUWE_PAGINA_1.htm

Merk op dat deze pagina niet via hyperlinks met andere webpagina's is verbonden
• Activeer de websiteweergave Rapporten

Merk op dat er één "niet gekoppelde bestanden" wordt gerapporteerd
• Kies in het menu voor Beeld, Rapporten, Niet-gekoppelde bestanden

De webpagina NIEUWE_PAGINA_1.htm is niet vanaf de homepage bereikbaar
• Activeer de websiteweergave Mappen
• Klik in de Mappenlijst op de map SUBPAGES
• Dubbelklik op de webpagina SUB2.HTM

SUB2.HTM wordt geopend
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• Klik op de bladtab Voorbeeld
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Voorbeeld in browser)
• De webpagina SUB2.HTM wordt getoond
• Klik op de hyperlink M1H3OFA

De webpagina SUBPAGE1.HTM wordt getoond
• Klik op de hyperlink homepage
• klik op de hyperlink medewerkers

De webpagina SUBPAGE1 wordt getoond
• Sluit de browser
• Sluit de webpagina SUB2.HTM

Publiceren

FrontPage maakt het erg gemakkelijk om uw website op het Internet te plaatsen. Met een
druk op de knop wordt uw ontwerp vanuit FrontPage Explorer verstuurd naar de webserver
van bestemming.

� U kunt een FrontPage website zowel naar een disk-based web publiceren, als naar
een web-based web.

Afspraken met de Internet Service Provider

Spreek met uw Internet Service Provider (ISP) af waar uw website moet staan. U krijgt
dan een Uniform Resource Locater (URL) toegewezen, bijvoorbeeld
http://www.instituut.nl/demo .
De ISP zorgt er ook voor dat u permissie heeft om daar bestanden te plaatsen.

Publiceren

Om een website te publiceren, opent u de website in FrontPage en kiest u in het menu
voor Bestand, Web publiceren. Het dialoogvenster Web publiceren wordt getoond:

1

3

2

� U typt de plaats waar u de website naartoe wilt publiceren in het tekstvak Web
publiceren naar.

� U kunt ook de knop Bladeren gebruiken om de bestemming aan te geven. Met
behulp van het dialoogvenster Web openen kunt u naar de gewenste map bladeren.

� Door op de knop Publiceren te klikken worden alle benodigde bestanden naar de
aangegeven bestemming verstuurd.

� • Open zonodig de website M1H3OEF2
• Kies in het menu voor Bestand, Publiceren
• Klik op de knop Bladeren
• Selecteer de map met lesbestanden
• Klik op de knop  om een nieuwe map aan te maken
• Typ als naam van de map de tekst "website1" en klik op de knop OK



VDAB Training en opleiding FrontPage 2000

1-28

• Klik op de knop Openen
• Klik op de knop Publiceren
• Klik op de knop Ja

De website wordt gepubliceerd
• Klik op de onderstreepte tekst Hier klikken voor de weergave van de

gepubliceerde website
De website wordt geopend in de browser

• Sluit de browser
• Klik in het dialoogvenster Microsoft FrontPage op de knop Gereed
• Sluit de website

� Om de website te publiceren kunt u ook in de werkbalk Standaard klikken op de
knop  (Web publiceren).

Bij het publiceren kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
− naar disk (zoals in de oefening). Hierbij ziet de bestemming er uit als file:///C:Mijn

Documenten/Weblocatie of u gebruikt een Universal Naming Convention (UNC) notatie
zoals file://\\server\weblocatie;

− naar website met behulp van een http service. Hierbij ziet de bestemming er uit als
http://CompanyServer/weblocatie;

− naar een website met behulp van een ftp service. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als
de Internet Service Provider geen FrontPage Server Extensies heeft geïnstalleerd. De
bestemming ziet eruit als ftp://ftp.webserver.com/weblocatie.

Website verwijderen

Om een website te kunnen verwijderen, moet u deze eerst openen in FrontPage. U
activeert de websiteweergave Mappen en u klikt in de mappenlijst met de rechtermuisknop
op de map met de website. Kies in het snelmenu voor Verwijderen. Het dialoogvenster
Verwijderen bevestigen wordt getoond:

1

2

3

� U selecteert het keuzerondje Alleen de FrontPage gegevens uit dit web verwijderen
om de FrontPage website te converteren naar een kale website.

� U selecteert het keuzerondje Dit web helemaal verwijderen om de website geheel te
verwijderen.

� U klikt op de knop OK om het verwijderen te bevestigen.

� • Open de website WEBSITE1 die u zojuist gepubliceerd heeft
• Activeer de websiteweergave Mappen
• Klik in de Mappenlijst met de rechtermuisknop op map WEBSITE1
• Kies in het snelmenu voor Verwijderen
• Selecteer het keuzerondje Dit web helemaal verwijderen
• Klik op de knop OK
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Procedures

Website maken
− Start FrontPage
− Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Web
− Selecteer het gewenste type website
− Typ in het tekstvak Opties Geef de locatie van het nieuwe web op: de plaats waar u de

website wilt opslaan
− Klik op de knop OK

Webpagina toevoegen
− Activeer de websiteweergave Mappen
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Nieuwe pagina)

Tekst invoegen
− Kies in de werkbalk Opmaak in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel het gewenste profiel
− Type de tekst

Titel van webpagina wijzigen
− Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
− Typ de gewenste titel in het tekstvak Titel
− Klik op de knop OK

Bestanden importeren in de website
− Activeer de websiteweergave Mappen
− Kies in het menu voor Bestand, Importeren
− Klik op de knop Bestand toevoegen
− Selecteer in de vervolgkeuzelijst Zoek in de map met de te importeren bestanden
− Selecteer de gewenste bestanden (meerdere tegelijk mogelijk)
− Klik op de knop Openen
− Klik op de knop OK

Hyperlink maken
− Selecteer de tekst
− Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
− Selecteer de pagina waarnaar de hyperlink verwijst
− Klik op de knop OK

Bestand hernoemen
− Activeer de websiteweergave Mappen
− Klik met de rechtermuisknop op het bestand
− Kies in het snelmenu voor Naam wijzigen
− Wijzig de naam (zorg ervoor dat de extensie .htm bewaard blijft)
− Druk op de toets Enter

Nieuwe map maken
− Activeer de websiteweergave Mappen
− Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Map
− typ de naam van de map
− Druk op de toets Enter
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Bestanden verplaatsen
− Activeer de websiteweergave Mappen
− Selecteer in het deelvenster Mappenlijst de map waarin het bestand zich bevindt
− Selecteer in het rechter deelvenster Inhoud van het bestand (of de bestanden)
− Versleep deze naar de gewenste nieuwe map

Bestanden verplaatsen
− Activeer de websiteweergave Mappen
− Selecteer het bestand
− Kies in het menu voor Bewerken, Verwijderen

Hyperlinks bekijken
− Activeer de websiteweergave Hyperlinks
− Klik zonodig op het  teken voor een map, om de inhoud ervan zichtbaar te maken

Hyperlinks rapportage
− Activeer de websiteweergave Rapporten
− Kies in het menu voor Beeld, Rapporten
− Selecteer de gewenste optie

Voorbeeld bekijken
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Open de pagina en klik onderin op de bladtab Voorbeeld
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Voorbeeld in browser)

Standaard externe browser wijzigen
− Kies in het menu voor Bestand, Voorbeeld in browser
− Selecteer de gewenste browser
− Klik op de knop Voorbeeld

Publiceren
− Kies in het menu voor Bestand, Web publiceren
− Typ de plaats waar u de website naartoe wilt publiceren in het tekstvak Web publiceren

naar of gebruik de knop Bladeren
− Klik op de knop Publiceren

Website verwijderen
− Open de website in FrontPage
− Activeer de websiteweergave Mappen
− Klik in de mappenlijst met de rechtermuisknop op de map met de website
− Kies in het snelmenu voor Verwijderen
− Selecteer het keuzerondje Dit web helemaal verwijderen
− Klik op de knop OK



1 � Basisvaardigheden VDAB Training en opleiding

1-31

Opgaven

Opgave 1: Website maken
 1. Start zonodig FrontPage.
 2. Maak in de map met oefenbestanden een nieuwe lege website aan met de naam

M1H3OPG1.
 3. Voeg een nieuwe pagina toe.
 4. Importeer de bestanden uit de map M1H3BEST.
 5. Controleer in de websiteweergave Hyperlinks de hyperlinks van en naar de

verschillende webpagina's.
 6. Hernoem de webpagina DEFAULT.HTM naar WELKOM.HTM
 7. Maak in de webpagina INDEX.HTM een hyperlink naar WELKOM.HTM
 8. Bewaar de wijzigingen en sluit INDEX.HTM
 9. Controleer nogmaals de hyperlinks.

Opgave 2: Website publiceren
 1. Open zonodig de website M1H3OPG1.
 2. Publiceer de website naar de webserver van de docent. Gebruik als adres:

de naam van de server, uw PC-nummer (loginnaam) met een streepje en de webnaam
" PUBLISHED1". Bijvoorbeeld: "http://DOCENT/PC12-PUBLISHED1".
Raadpleeg zonodig de docent.

 3. Bekijk de gepubliceerde website in de browser.
 4. Sluit de externe browser.

Opgave 3: Bestanden verplaatsen
 1. Open zonodig de website M1H3OPG1.
 2. Maak een nieuwe map WEBPAGINA aan.
 3. Verplaats de webpagina's ARCHIEF.HTM, REIZEN.HTM en VERVOER.HTM naar de

map WEBPAGINA.
 4. Verplaats het bestand RAIN5.JPG naar de map IMAGES.
 5. Controleer de webpagina WELKOM.HTM in de externe browser.
 6. Publiceer de website opnieuw. Klik op de knop Ja als FrontPage vraagt of oude

bestanden moeten worden verwijderd.
 7. Bekijk de gepubliceerde website in de browser
 8. Sluit de externe browser.
 9. Sluit FrontPage.
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Hoofdstuk 4
HTML

Als u met FrontPage Editor een webpagina opmaakt, resulteert dit in een HTML-bestand.
HTML staat voor Hyper Text Markup Language. In feite kunt u hetzelfde resultaat ook
bereiken als u met een tekstverwerker de HTML-codes zelf in zou tikken. Als u met
FrontPage werkt hoeft u die codes niet te kennen.

Enige basiskennis van HTML kan u echter inzicht geven in de manier waarop FrontPage
webpagina's opmaakt. Ook zou u zelf HTML-code kunnen toevoegen die door FrontPage
niet, maar door een bepaalde browser wel wordt ondersteund.

Een probleem met HTML is dat de taal continu in ontwikkeling is (de huidige standaard is
versie 4.0), waardoor programma's als FrontPage soms achterlopen op de mogelijkheden.

De huidige versies van de twee belangrijkste browsers (Netscape Navigator en Internet
Explorer) ondersteunen HTML 4.0. Beide browsers kennen echter afwijkende
(geavanceerde) mogelijkheden en tonen dezelfde pagina ook vaak iets anders. In zulke
gevallen kan het noodzakelijk zijn toch de HTML-code met de hand aan te passen.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk heeft u geleerd:
− uit welke basiscodes een HTML-bestand is opgebouwd;
− de HTML-code te bekijken;
− zelf HTML-codes in te voegen.

HTML opbouw

HTML bestanden zijn zuivere ASCII-tekstbestanden. Dat wil zeggen: tekstbestanden
zonder de opmaak- en informatiecodes (pagina instellingen, tabinstellingen) die door veel
moderne tekstverwerkingsprogramma's worden toegevoegd. HTML kan daarom worden
gemaakt met een editor die de bestanden als tekst bewaart (met extensie .htm of .html).
Bijvoorbeeld Notepad voor de PC en Simpletext voor de Macintosh.

Het basisskelet

Ieder HTML-document bestaat uit twee gedeelten.
− de HEAD. Hierin staan de algemene gegevens over het gehele document, zoals de titel

die bovenin op de titelbalk moet verschijnen.
− de BODY. Hierin staat wat daadwerkelijk in dit document moet worden getoond.

De opmaak wordt aangegeven met Tags; dat zijn codes die tussen de tekens "<" en ">"
staan. Tags werken in paren. Zo geeft <HTML> … het begin en … </HTML> het einde van
het HTML-document aan en <BODY>…</BODY> het begin en einde van de BODY.

Bovenstaande resulteert in het volgende basisskelet:
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<HTML>
<HEAD>

<TITLE> Dit is de titel </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>

De formattering van een tekst in een HTML-document komt niet exact overeen met hoe
deze pagina getoond wordt door een browser. De browser brengt een opeenvolging van
witruimtes (dit zijn: spaties, tabs en returns) altijd terug tot één spatie. We zeggen ook
wel: de "witruimte" wordt door de browser gecomprimeerd.

HTML weergave

Om de HTML weergave te bekijken activeert u de websiteweergave Pagina en klikt op de
bladtab HTML.

De inhoud van de webpagina getoond, waarbij onder andere de volgende kleurcodering
wordt gebruikt:

Betekenis Kleur

Normale tekst Zwart

Codes Blauw

Opmerkingen Grijs

Scripts Roodbruin

Het zou in het kader van deze cursus te ver gaan om HTML-codes uitgebreid te
beschrijven.

HTML-code invoegen

U kunt op twee manieren HTML-codes invoegen in FrontPage:

− U zet in de weergave Normaal de invoegpositie op de juiste plaats in de webpagina. U
kiest in het menu voor Invoegen, geavanceerd, HTML, u typt de HTML-code en klikt op
de knop OK.

− U typt in de weergave HTML direct de HTML-codes in.
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Als u de eerste manier gebruikt, blijft de HTML-code bij elkaar, zodat u deze in een later
stadium gemakkelijk afzonderlijk kunt bewerken. De tweede manier biedt volledige vrijheid
(en heeft daarmee ook meer risico), maar u heeft tegelijkertijd meer zicht op de rest van de
HTML-code in de webpagina. De laatste methode gebruikt u voor het bewerken van
HTML-code.

� Om in de weergave Normaal het effect van HTML-code te kunnen zien, kiest u in het
menu voor 'Beeld' en schakelt u de optie 'Opmaakcodes weergeven' in.

� • Open zonodig FrontPage
• Open een website
• Open een webpagina
• Klik op de bladtap Voorbeeld en bekijk de pagina
• Klik op de bladtab HTML
• Typ de volgende tekst in, op de regel direct onder de code <body>:

"<address> Vrolijk Paasfeest </address>"
• Klik op de bladtab Voorbeeld en bestudeer het resultaat
• Sluit de pagina, bewaar de wijzigingen niet
• Sluit de website

HTML-versies

Begin jaren '90 is HTML als min of meer gestandaardiseerde "taal" vastgelegd. Maar de
ontwikkelingen volgden elkaar snel op. HTML-versie 2.0 was de standaard die het World
Wide Web tot grote bloei bracht.

Versie 3.0 is nooit echt iets geworden, omdat deze al was voorbijgestreefd door de
praktijk toen de standaard eindelijk werd vastgelegd. Versie 3.2 dateert van 1997, de
huidige versie is 4.0.

In de tabel wordt een zeer beperkte indicatie gegeven van de verschillende HTML-versies.

HTML-versie Gebruik

2.0 Als het van doorslaggevend belang is dat iedere bezoeker de website moet kunnen
lezen, is het verstandig vast te houden aan HTML-versie 2.0. Dit beperkt de
mogelijkheden in het grafisch ontwerp van de website echter wel.

3.2 Tabellen en Applets zijn zaken die vanaf HTML 3.2 mogelijk zijn. Het is een redelijk
gangbare versie, dat wil zeggen dat de meeste browsers deze op dit moment
ondersteunen.

4.0 Het gebruik van frames vereist HTML 4.0.

In de praktijk blijken verschillende browsers, hoewel ze een bepaalde HTML-versie officieel
ondersteunen, niet altijd tot hetzelfde resultaat op het beeldscherm te komen.

CSS

Een uitbreiding op HTML wordt gevormd door de zogenaamde trapsgewijze
opmaakmodellen (Engels: Cascading Style Sheets). Met CSS versie 2.0 is plaatsing
mogelijk, dat wil zeggen dat elementen op de pagina gepositioneerd kunnen worden, en
zelfs over elkaar heen kunnen vallen.

Zonder teveel op de details in te gaan, kan worden gesteld dat CSS versie 1.0 wordt
ondersteund in HTML-versie 3, en CSS versie 2.0 in HTML-versie 4.0.
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� Als u websites wilt ontwikkelen voor oudere browsers, kunt u FrontPage zodanig
instellen dat u niet ondersteunde functies ook niet meer kunt invoegen. Om de
instelling te wijzigen, kiest u in het menu voor 'Extra, Paginaopties'. Op het tabblad
'Compatibiliteit' kunt u de instellingen aanpassen.

Procedures

Basisskelet van HTML
<HTML>
<HEAD>

<TITLE> Dit is de titel </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>

HTML weergave
− Activeer de websiteweergave Pagina
− Klik op de bladtab HTML

Betekenis Kleur

Normale tekst Zwart

Codes Blauw

Opmerkingen Grijs

Scripts Roodbruin

HTML-code invoeren
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Kies in de weergave Normaal in het menu voor Invoegen, geavanceerd, HTML, typ
de HTML-code en klik op de knop OK

• Bewerk in de weergave HTML direct de HTML-codes
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Opgaven

Opgave 1: HTML-code invoeren
 1. Open zonodig FrontPage.
 2. Open de website M1H3OPG1.
 3. Activeer de websiteweergave Mappen.
 4. Importeer uit de map met lesbestanden het bestand OAXACA5.JPG
 5. Activeer de websiteweergave Pagina.
 6. Klik in de werkbalk Standaard op de knop .
 7. Activeer de pagina weergave HTML door op de bladtab te klikken.
 8. Typ de tekst: "<IFRAME NAME="Straatje" WIDTH="160" HEIGHT="160"

SRC="oaxaca5.jpg">Dit is een floating frame!</IFRAME>"
 9. Klik op de bladtab Voorbeeld.

 10. Bestudeer het resultaat.
 11. Klik op de bladtab HTML en wijzig de waardes 160 voor WIDTH en HEIGHT in 300 en

120.
 12. Bestudeer het resultaat.
 13. Sluit de pagina. Bewaar deze onder de naam AFBEELDING
 14. Sluit de website.
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Hoofdstuk 5
Helpfunctie

Met de helpfunctie kunt u informatie opzoeken over de mogelijkheden van FrontPage. U
kunt de helpfunctie op verschillende manieren gebruiken:
− voor uitgebreide informatie gebruikt u het dialoogvenster Microsoft FrontPage Help;
− voor een korte toelichting gebruikt u de optie Wat is dit?

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− de helpfunctie gebruiken.

Microsoft FrontPage Help

Om de Microsoft FrontPage Help te gebruiken, kiest u in het menu voor Help, Microsoft
FrontPage Help. Het dialoogvenster Microsoft FrontPage Help wordt getoond:

1

2

3

� Met de knoppen in de werkbalk kunt u de tabbladen verbergen, vooruit/achteruit
bladeren door de reeds gelezen helpschermen, de uitleg afdrukken en opties
instellen.

� De tabbladen Inhoud, Antwoordwizard en Index bieden u toegang tot de
helpinformatie op verschillende manieren.

� Hier wordt de helpinformatie getoond. Een onderstreepte tekst is een hyperlink; als u
hierop klikt springt de helpfunctie automatisch naar het betreffende onderdeel en
toont de bijbehorende helpinformatie.
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Inhoud

Het tabblad Inhoud geeft toegang tot de inhoudsopgave:

1

2

� Een boek geeft een verzameling van onderwerpen aan die u kunt openen. Klik op het
 teken (of dubbelklik op het pictogram ) om het boek te openen.

� Het pictogram  geeft een helponderwerp weer, dat in het rechter venster wordt
getoond.

Antwoordwizard

Het tabblad Antwoordwizard geeft u de mogelijkheid een vraag zelf in te typen:

1

2

3

� In het tekstvak Wat wilt u doen typt u een woord of een vraag.
� U klikt op de knop Zoeken.
� In de keuzelijst Selecteer het weer te geven onderwerp selecteert u het gewenste

onderwerp. De helpinformatie wordt in het rechtervenster getoond.
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Index

Het tabblad Index geeft toegang tot de trefwoordenlijst van de helpinformatie:

1

2

4

3

� U typt een trefwoord in het tekstvak Typ trefwoorden. FrontPage gaat al op zoek
zodra u de eerste letters typt.

� U kunt ook een trefwoord selecteren in de alfabetische opsomming in het tekstvak
Of kies trefwoorden.

� U klikt op de knop Zoeken voor een volledige lijst van onderwerpen waarin het door
u opgegeven trefwoord voorkomt.

� In het tekstvak Kies een onderwerp selecteert u het onderwerp waarover u meer wilt
weten. De helpinformatie wordt in het rechtervenster getoond.

� • Kies in het menu voor Help, Microsoft FrontPage Help
• Activeer zonodig het tabblad Inhoud (door op de bladtab te klikken)
• Dubbelklik op het boek Zorgen voor webcompatibiliteit
• Klik op het helponderwerp Een web geschikt maken voor bepaalde browsers
• Lees de helpinformatie
• Activeer het tabblad Antwoordwizard
• Typ in het tekstvak Wat wilt u doen de tekst "hyperlink maken"
• Klik op de knop Zoeken
• Selecteer een relevant helponderwerp
• Lees de helpinformatie
• Activeer het tabblad Index
• Selecteer in de keuzelijst Of kies trefwoorden het trefwoord hypertekst
• Klik op de knop Zoeken
• Selecteer in de helpinformatie (rechterscherm) de hyperlink Een hyperlink maken

naar een pagina of bestand in een web
• Lees de helpinformatie
• Sluit het helpvenster

� Soms wordt in de helpinformatie het pictogram  getoond. Als u hierop klikt,
wordt er een extra venster geopend waarin meer informatie over het betreffende
onderwerp wordt gegeven.
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� U kunt de Microsoft FrontPage Help ook starten door:
− op de toets F1 te drukken;
− in de werkbalk 'Standaard' te klikken op de knop  (Microsoft FrontPage Help).

Wat is dit?

Door in het menu te kiezen voor Help, Wat is dit? kunt u informatie opvragen over een
schermonderdeel of menuoptie. De muisaanwijzer verandert in een pijl met een vraagteken.
Klik met deze muisaanwijzer op een schermonderdeel of een menuoptie voor een
tekstvenster met uitleg. U sluit het tekstvenster door in het tekstvenster met uitleg te
klikken of door op de toets Esc te drukken.

In dialoogvensters is de functie Wat is dit? vaak aanwezig in de vorm van de knop  in de
titelbalk.

� • Kies in het menu voor Help, Wat is dit?
De muisaanwijzer verandert in een pijl met vraagteken

• Klik in de werkbalk Standaard op de knop 
Er verschijnt een tekstvenster met uitleg

• Lees de helpinformatie
• Druk op de toets Esc

De helpinformatie verdwijnt
• Druk op de toetsencombinatie Shift+F1
• Kies met de pijl met vraagteken in het menu voor Bestand, Afsluiten
• Lees de helpinformatie
• Druk op de toets Esc

� U kunt de functie 'Wat is dit?' ook starten door op de toetsencombinatie Shift+F1
te drukken.

Procedures

Microsoft FrontPage Help activeren
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Kies in het menu voor Help, Microsoft FrontPage Help
• Druk op de toets F1
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop 

Inhoudsopgave van Microsoft FrontPage Help gebruiken
− Kies in het menu voor Help, Microsoft FrontPage Help
− Selecteer zonodig het tabblad Inhoud (door op de bladtab te klikken)
− Open het gewenste boek
− Klik op het gewenste helponderwerp

Antwoordwizard van Microsoft FrontPage Help gebruiken
− Kies in het menu voor Help, Microsoft FrontPage Help
− Selecteer het tabblad Antwoordwizard (door op de bladtab te klikken)
− Typ in het tekstvak Wat wilt u doen een woord of een vraag
− Klik op de knop Zoeken
− Selecteer in de keuzelijst Selecteer het weer te geven onderwerp het gewenste

onderwerp
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Trefwoordenlijst van Microsoft FrontPage Help gebruiken
− Kies in het menu voor Help, Microsoft FrontPage Help
− Selecteer het tabblad Index (door op de bladtab te klikken)
− Typ in het tekstvak Typ trefwoorden het gewenste trefwoord
− Klik op de knop Zoeken
− Selecteer in het tekstvak Kies een onderwerp het gewenste onderwerp

'Wat is dit?' gebruiken
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Kies in het menu voor Help, Wat is dit?
• Druk op de toetsencombinatie Shift+F1
• Klik op de knop 

− Kies een van onderstaande mogelijkheden:
• Wijs naar het schermonderdeel waarover u informatie wilt
• Kies in het menu de optie waarover u informatie wilt

− Druk op de knop Esc om het tekstvenster met uitleg te sluiten
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Opgaven

Opgave 1: Microsoft FrontPage Help gebruiken
 1. Activeer Microsoft FrontPage Help.
 2. Zoek een antwoord op de vraag "Hoe maak ik een rapport?".
 3. Sluit het helpvenster.

Opgave 2: Wat is dit? gebruiken
 1. Kies in het menu voor Bestand, Openen.
 2. Klik in de titelbalk van het dialoogvenster Bestand openen op de knop 
 3. Klik in het dialoogvenster op de knop Annuleren.
 4. Sluit het informatievenster.
 5. Sluit het dialoogvenster.
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Hoofdstuk 6
Case

U gaat een website maken voor reisbureau Holiday House. Deze bestaat uit een homepage
en enkele webpagina's die u kunt importeren, op één webpagina na: die maakt u zelf. U
maakt de hyperlinks in orde en u ordent de bestanden.

 1. Maak een nieuwe lege website en noem deze CASE1
 2. Importeer de volgende bestanden uit de map met lesbestanden, en wijzig zonodig de

naam:
Bestand Nieuwe naam Opmerkingen

M1C1DEF INDEX.HTM Overschrijf de bestaande INDEX.HTM.

M1C1F FIETS.HTM

M1C1V VLIEG.HTM

M1C1T TREIN.HTM

RAIN5.JPG

LOGO01.GIF

KLEINTRE.JPG

 3. Maak in INDEX.HTM de volgende hyperlinks:
Het woord "fiets" naar FIETS.HTM;
Het woord "Vliegreizen" naar VLIEG.HTM;
Het woord "trein" naar TREIN.HTM.

Homepage:

 4. Maak in FIETS.HTM, VLIEG.HTM en TREIN.HTM een hyperlink terug naar de
homepage. Voeg hiervoor zonodig een duidelijke extra tekst toe.

 5. Voeg een nieuwe webpagina toe en noem deze OPSTAPPEN.HTM, met als titel
"Fietsopstapplaatsen in Nederland". Verzin zelf enkele opstapplaatsen en typ deze in
de webpagina.
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 6. Maak in de webpagina FIETS.HTM een hyperlink van het woord "opstapplaatsen"
naar OPSTAPPEN.HTM. Maak in OPSTAPPEN.HTM een hyperlink terug naar
FIETS.HTM.

 7. Verplaats de afbeeldingen naar de map IMAGES.
 8. Controleer in de webweergave Hyperlinks alle webpagina's. Controleer met het

rapport "Site-samenvatting" of er bestanden zijn die u niet vanaf de homepage kunt
bereiken.

 9. Test de website in een externe browser.
 10. Wijzig de naam van de webpagina OPSTAPPEN.HTM in OPSTAP.HTM, laat FrontPage

hierbij niet de hyperlinks bijwerken! Controleer dat in de webpagina FIETS.HTM de
hyperlink naar OPSTAPPEN.HTM niet meer werkt.

 11. Open de webpagina FIETS.HTM in de websiteweergave Pagina. Activeer de
paginaweergave HTML. Wijzig de HTML-code
"<a href="Opstappen.htm"> opstapplaatsen</a>" in
"<a href="Opstap.htm"> opstapplaatsen</a>". Bewaar de wijzigingen en
controleer de hyperlink opnieuw.

 12. Publiceer de website naar de webserver op de PC van de docent. Verzin zelf een
naam en voeg het cursistnummer van uw PC toe. Raadpleeg zonodig de docent.

 13. Bekijk het resultaat op de server.
 14. Sluit de browser, sluit in FrontPage de website en sluit FrontPage af.
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Hoofdstuk 1
Tekst

Vrijwel iedere webpagina bevat tekst. FrontPage biedt de mogelijkheid om bestanden te
importeren zodat bestaande tekstfragmenten gemakkelijk in een webpagina kunnen
worden opgenomen. Dit verhoogt de efficiëntie en verlaagt de kans op typefouten.

Voor de opmaak van een webpagina biedt FrontPage vele uitdagende mogelijkheden.
Bedenk echter dat niet alle browsers opmaak op dezelfde manier ondersteunen: niet alleen
zijn er verschillen tussen de meest recente versies van Internet Explorer en Netscape (de
twee meestgebruikte browsers), de ontwikkelingen gaan heel snel zodat opvolgende
versies steeds meer kunnen. Als maker van een website heeft u echter geen controle over
welke browser de bezoeker van de website gebruikt, of zelfs maar welke versie van die
browser.

Bij het ontwerp van een website moet de opmaak zorgvuldig worden overwogen. Testen in
verschillende browsers is absoluut noodzakelijk.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk heeft u geleerd:
− tekst in te voegen en spellingcontrole uit te voeren;
− tekst op te maken met en zonder gebruik van opmaakprofielen;
− een bestand in een webpagina in te voegen;
− tabellen te maken.

Tekst invoegen

Om een webpagina te bewerken, opent u deze in de websiteweergave Pagina. U kunt
tekst invoegen, door deze te typen. Als u verder geen opmaak gebruikt, wordt de tekst
normaal gesproken door de browser weergegeven in het lettertype Times New Roman met
de grootte 12 punten.

� U kunt ook in bijvoorbeeld MS Word tekst uit een bestaand document kopiëren en
met FrontPage plakken in een webpagina.

Symbolen invoegen

U kunt symbolen invoegen die niet op het toetsenbord zijn terug te vinden, zoals ™. Ook
accenten en speciale leestekens kunnen op deze manier worden ingevoegd. Hiertoe kiest u
in het menu voor Invoegen, Symbool.

1

2 3

� U selecteert het gewenste symbool. Dit wordt naast de knop Invoegen afgebeeld.
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� U klikt op de knop Invoegen om het symbool in te voegen op de webpagina. U kunt
de stappen 1 en 2 herhalen als u meerdere symbolen wilt invoegen.

� U klikt op de knop Sluiten om het dialoogvenster af te sluiten.

Tekstopmaak

In tekstverwerkingprogramma's wordt veel nadruk gelegd op het gebruik van
opmaakprofielen. Het voordeel hiervan is dat de opmaak consistent is. De opmaak van een
geheel document kan aangepast worden door het wijzigen van het opmaakprofiel.

U kunt in FrontPage standaard opmaakprofielen gebruiken maar ook tekst geheel naar
eigen goeddunken opmaken, onafhankelijk van een opmaakprofiel.

Opmaakprofiel gebruiken

Voor het opmaken van tekst in webpagina's heeft FrontPage standaard opmaakprofielen
beschikbaar.

Als u de tekst nog moet invoeren, kiest u eerst het gewenste opmaakprofiel en typt u
vervolgens de tekst.

Om bestaande tekst op te maken, plaatst u de invoegpositie in de betreffende alinea en
selecteert u in de werkbalk Opmaak in vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel het gewenste
opmaakprofiel. Als u meerdere alinea's tegelijk wilt opmaken, kunt u deze allemaal tegelijk
selecteren.

U selecteert een opmaakprofiel in de werkbalk Opmaak in de vervolgkeuzelijst
Opmaakprofiel.

Opmaakprofiel Opmaak Gebruik

Normaal Proportioneel lettertype,
gewoonlijk Times New Roman

Gewone tekst.

Opgemaakt Geen Als u tekst uit een bestaand document
kopieert en deze is opgemaakt met
behulp van spaties, kunt u deze
behouden.

Adres Cursief, proportioneel lettertype. Extra informatie in de website,
bijvoorbeeld om aan te geven hoe de
webbeheerder kan worden benaderd.

Kop 1 tot en met Kop 6 Vet proportioneel lettertype in
afnemende groottes

Hiërarchische hoofdstuk- en
paragraaftitels.

� De standaard opmaakprofielen worden de 'logische stijlen' genoemd. Als u deze
gebruikt, mag u aannemen dat een browser een Kop 1 opvallender weergeeft dan
een Kop 2. Maar u mag er niet op rekenen dat een Kop 1 er in iedere browser
hetzelfde uitziet!

Opsommingen

Ook voor opsommingen zijn opmaakprofielen beschikbaar. Om tekst volgens een van deze
profielen op te maken, plaatst u het invoegpunt in de tekst en selecteert in de werkbalk
Opmaak in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel het gewenste opmaakprofiel.
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U kunt ook eerst het gewenste opmaakprofiel kiezen en dan de tekst invoeren. Om naar de
volgende opsomming te gaan druk u op de toets Enter. Om de opsomming te beëindigen,
drukt u op de toetsencombinatie Ctrl+Enter.

Opmaakprofiel Opmaak Opmerkingen

Genummerde lijst Volgnummer met ingesprongen
tekst

Lijst met
opsommingtekens

Bullet met ingesprongen tekst

Gedefinieerde term Links uitgelijnd Opsomming van begrippen.

Definitie Ingesprongen ten opzichte van
Gedefinieerde term

Uitleg bij begrippen.

� • Open website M2H1OEF1
• Maak een nieuwe lege pagina
• Kies in de werkbalk Opmaak in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel voor Kop 2
• Typ de tekst: "Welkom bij de startpagina van deze website"
• Druk op de toets Enter
• Typ de volgende tekst:

"Na een periode van oriëntatie op Internetgebied, zijn ook wij onderdeel geworden
van Internet. Deze website biedt u als bezoeker de mogelijkheid om snel ons
aanbod te bezichtigen."

• Druk op de toets Enter
• Kies in de werkbalk Opmaak in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel voor Adres
• Typ de tekst "U kunt via onze website direct contact opnemen met een van de

medewerkers van Holiday House ®."

Opmaakprofiel wijzigen

Om een opmaakprofiel te wijzigen, kiest u in het menu voor Opmaak, Opmaakprofiel. Het
dialoogvenster Opmaakprofiel wordt getoond:
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1

2

3

4

� U selecteert in de lijst met opmaakprofielen het profiel dat u wilt wijzigen.
� In de vervolgkeuzelijst Lijst kunt u kiezen tussen Alle HTML-opmaakcodes (de

standaard opmaak profielen) en Opmaakprofielen van de gebruiker. Zodra u een
standaard opmaakprofiel heeft gewijzigd, wordt deze in de lijst Opmaakprofielen van
de gebruiker opgenomen.

� U klikt op de knop Wijzigen om het geselecteerde opmaakprofiel te wijzigen. Het
dialoogvenster Opmaakprofiel wijzigen wordt getoond, zie hieronder.

� U klikt op de knop OK om het gewijzigde opmaakprofiel op te slaan.

1

2

� U klikt op de knop Opmaak en kiest uit het menu de eigenschap die u wilt
veranderen. Er wordt een dialoogvenster voor de betreffende eigenschappen
getoond. U maakt de wijzigingen en u sluit dit dialoogvenster door op de knop OK te
klikken.
Om een andere eigenschap te wijzigen, klikt u zonodig nogmaals op de knop
Opmaak.

� U klikt op de knop OK om de wijzigingen voor dit opmaakprofiel te bevestigen.

� • Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakprofiel
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• Selecteer in de lijst met opmaakprofielen het profiel h2
• Klik op de knop Wijzigen
• Klik op de knop Opmaak en kies in het menu voor Lettertype
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kleur de kleur Rood
• Klik driemaal op de knop OK
• Plaats de invoegpositie achter het woord "bezichtigen" en druk op de toets Enter
• Typ de tekst "Hopelijk tot ziens!"
• Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
• Typ als bestandsnaam INDEX.HTM
• Klik op de knop Wijzigen en typ als titel: Holiday House!
• Klik op de knop OK en op de knop Opslaan

� Om de werkbalk Opmaakprofiel te activeren, kiest u in het menu voor Beeld,
Werkbalken en u schakelt de optie Opmaakprofiel in.

� Niet alle browsers kunnen goed overweg met gewijzigde opmaakprofielen. Vanaf
browserversie 4.0 en hoger zou het goed moeten werken. Test uw webpagina's!

� Het gewijzigde opmaakprofiel geldt alleen voor de huidige webpagina. Als u het ook
in andere webpagina's wilt kunnen toepassen, moet u een extern opmaakmodel
gebruiken, zie pagina 57.

Opmaak onafhankelijk van opmaakprofielen

De opmaakprofielen zijn beperkt en vrij eenvoudig, bovendien zal bij gebruik ervan een
gehele paragraaf dezelfde opmaak hebben. U kunt tekst ook zonder gebruik van
opmaakprofielen opmaken. Zo kunt u een enkel woord eruit laten springen.

� Bedenk wel dat door deze manier van werken het onderhoud van een website extra
tijd kost: bij wijzigingen in de opmaak moet iedere pagina apart worden aangepast.

Om tekst op deze manier op te maken selecteert u de tekst en kiest u in het menu voor
Opmaak, Lettertype.
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5
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� U selecteert het gewenste lettertype in de keuzelijst Lettertype.
� U selecteert de gewenste kleur in de vervolgkeuzelijst Kleur.
� U selecteert de gewenste tekenstijl in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel. Deze heeft

overigens niets te maken met het opmaakprofiel zoals genoemd in paragraaf
Opmaakprofiel gebruiken op pagina 2.

� U selecteert de lettergrootte in de vervolgkeuzelijst punten.
� In het tekstvak Voorbeeld wordt getoond hoe de tekst eruit komt te zien.

U kunt ook gebruik maken van de knoppen in de werkbalk Opmaak:

Knop Naam

Lettertype

Tekengrootte

Vet

Cursief

Onderstrepen

Markeerstiftkleur

Tekstkleur

� Om de achtergrondkleur van een webpagina te wijzigen, kiest u in het menu voor
'Bestand, Eigenschappen' en activeert u het tabblad 'Achtergrond'. U selecteert in
het groepsvak 'Kleuren' in de vervolgkeuzelijst 'Achtergrond' de gewenste kleur en u
klikt op de knop 'OK'.
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� Pas op met de keuze van lettertypen. Als u een lettertype kiest dat bij de bezoeker
van de website niet is geïnstalleerd, wordt een ander lettertype gebruikt (normaal:
Times New Roman). Hierdoor kan de gehele uitstraling van de bedoelde opmaak
verloren gaan.

� • Open de webpagina INDEX.HTM
• Selecteer de tekst "tot ziens!"
• Kies in het menu voor Opmaak, Lettertype
• Selecteer in de keuzelijst Lettertype het lettertype Script
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Punten de lettergrootte 6(24 pt)
• Klik op de knop OK

� Realiseer u dat deze manier van opmaken betekent dat bij wijziging van de opmaak
van de website ieder document apart moet worden aangepast!

Bestand invoegen

Met FrontPage kunt u gemakkelijk bestaande documenten invoegen in een webpagina.
Voor wat tekst betreft, kunt u bijvoorbeeld een bestaand MS Worddocument invoegen.
Maar ook bestanden van andere pakketten uit de Microsoft Office reeks kunnen
gemakkelijk worden ingevoegd. Zo maakt u optimaal gebruik van bestaand materiaal.

In te voegen bestandsformaten zijn onder andere:

Documentformaat Gemaakt met Inhoud

.doc MS Word Tekst

.rtf Diverse Tekst

.xls MS Excel Spreadsheet

.htm Diverse Webpagina

Om een bestand in te voegen, kiest u in het menu voor Invoegen, Bestand.

1

2

3
4

� U selecteert de map waarin het in te voegen bestand zich bevindt.
� U selecteert het in te voegen bestand.
� U selecteert zonodig in de vervolgkeuzelijst Bestandstypen eerst het gewenste

bestandstype.
� U klikt op de knop Openen om het bestand in de webpagina in te voegen.

� • Open een nieuwe lege webpagina
• Kies in het menu voor Invoegen, Bestand
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• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Zoeken in in de map met lesbestanden
M2H1OEF1

• Selecteer zonodig in de vervolgkeuzelijst Bestandstypen: Alle bestanden (*.*)
• Selecteer het bestand M2H1OEF1.XLS
• Klik op de knop Openen

Het Excel bestand wordt geconverteerd naar HTML

 
• Kies in het menu voor Invoegen, Bestand
• Selecteer het bestand M2H1OEF2.RTF
• Klik op de knop Openen

 

• Kies in het menu voor Invoegen, Bestand
• Selecteer het bestand M2H1OEF3.HTM
• Klik op de knop Openen
• Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
• Typ als bestandsnaam "HTMPAGE.HTM" en klik op de knop Opslaan
• Sluit de webpagina
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Spellingcontrole

Om verkeerd gespelde woorden aan te duiden, kunt u deze door FrontPage automatisch
laten onderstrepen met een rode golvende lijn. U kunt ze dan gemakkelijk verbeteren. Om
het aanduiden van foutief gespelde woorden in te schakelen, kiest u in het menu voor
Extra, Paginaopties en u activeert het tabblad Algemeen. Schakel in het groepsvak Spelling
het selectievak Spelling controleren tijdens het typen in.

Om een spellingcontrole te laten uitvoeren waarbij FrontPage verbeteringen voorstelt, kiest
u in het menu voor Extra, Spelling of u klikt in de werkbalk Standaard op de knop 
Spelling.

� • Importeer uit de map M2H1OEF1 de webpagina M2H1OEF4.HTM
• Open de webpagina
• Kies in het menu voor Extra, Paginaopties
• Activeer het tabblad Algemeen
• Schakel zonodig het selectievak Spelling controleren tijdens het typen in
• Klik op de knop OK

De typefouten worden met een rode golvende lijn aangegeven
• Kies in het menu voor Extra, Spelling
• Wijzig de foutieve woorden
• Sluit de webpagina, bewaar de wijzigingen

Tabellen

Tabellen worden gewoonlijk gebruikt om een complexe opsomming of een overzicht te
presenteren.

Een belangrijke toepassing van tabellen is het opmaken van webpagina's: met een tabel ter
grootte van een pagina wordt in feite een stramien gesimuleerd. Door tekst en
afbeeldingen in de cellen van de tabel te plaatsen, ontstaat een gestructureerde pagina-
indeling.

Een webpagina die met behulp van tabellen is opgemaakt, zou er als volgt uit kunnen zien
(de stippellijnen zijn alleen in FrontPage zichtbaar):

� Deze toepassing van tabellen raakt achterhaald door het gebruik van Plaatsing (zie
Plaatsing op pagina 25).



VDAB Training en opleiding FrontPage 2000

1-10

Tabel invoegen

Om een tabel te maken, kiest u in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel. In het
dialoogvenster Tabel invoegen geeft u aan hoeveel rijen en kolommen de tabel moet
krijgen.

� U kunt ook een tabel invoegen door in de werkbalk Standaard te klikken op de knop
 (Tabel invoegen). U geeft daar het aantal rijen en kolommen aan door over de

cellen heen te slepen.

Om in een tabel de invoegpositie naar de volgende cel te verplaatsen, drukt u op de toets
Tab. Om een cel terug te gaan, drukt u op de toetsencombinatie Shift+Tab. Als u in de
laatste cel van een tabel staat, wordt automatisch een rij toegevoegd als u op de toets Tab
drukt.

Als u de muisaanwijzer op de rand van een cel plaatst, verandert deze in een dubbele pijl.
Door deze te verslepen kunt u de cel groter of kleiner maken. Aan de rechterkant en aan
de onderkant van de tabel kunt u de afmetingen van de gehele tabel wijzigen. In
onderstaande afbeelding wordt de dubbele pijl getoond waarmee de cel kan worden
vergroot of verkleind:

� • Open een nieuwe lege webpagina
• Kies in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel
• Typ of selecteer in het keuzevak Kolommen het cijfer 3
• Klik op de knop OK
• Typ de tekst "Bestemming"
• Druk op de toets Tab
• Typ de tekst "Reistijd" en druk op de toets Tab
• Typ de tekst "Vervoermiddel" en druk op de toets Tab
• Vul de tabel aan volgens onderstaande afbeelding
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Tabeleigenschappen

Als u de eigenschappen van de tabel wilt wijzigen, plaatst u de muisaanwijzer in een cel en
kiest u in het menu voor Tabel, Eigenschappen, Tabel. Het dialoogvenster Eigenschappen
van tabel verschijnt.

1

2

3

� Met de vervolgkeuzelijst Uitlijning kunt u de tabel op de pagina positioneren.
� U kunt de randen van de cellen zelf opmaken. Als u voor Dikte de waarde 0 kiest,

worden de randen tussen de cellen niet meer afgebeeld.
� U kunt de breedte van de tabel opgeven, zowel in pixels als in procenten van de

totale paginabreedte.

Om een tabel te verwijderen, plaatst u de invoegpositie in een cel en kiest u in het menu
voor Tabel, Selecteren, Tabel en drukt u op de toets Delete.

Celeigenschappen

Als u de eigenschappen van een individuele cel wilt wijzigen, plaatst u de invoegpositie in
de cel en kiest u in het menu voor Tabel, Eigenschappen, Cel. Het dialoogvenster
Eigenschappen van cel verschijnt. Om de eigenschappen van meerdere cellen tegelijk te
wijzigen, selecteert u deze cellen eerst en kiest u in het menu voor Tabel, Eigenschappen,
Cel.

Cellen selecteren

Om een cel te selecteren houdt u de Alt toets ingedrukt en klikt u met de linkermuisknop in
de gewenste cel. U kunt de selectie uitbreiden door de Ctrl toets ingedrukt te houden en in
de overige gewenste cellen te klikken. U klikt nogmaals in een geselecteerde cel om deze
te deselecteren.

Om een hele kolom of rij te selecteren plaatst u het invoegpunt in een cel en kiest in het
menu voor Tabel, Selecteren, Kolom respectievelijk Tabel, Selecteren, Rij. U kunt ook met
de muiswijzer naar de bovenrand van de tabel wijzen tot deze verandert in een kleine
zwarte pijl en klikken met de linkermuisknop om een kolom te selecteren. Aan de
linkerrand van de tabel selecteert u op deze wijze een rij.

� • Selecteer de bovenste rij van de tabel
• Kies in het menu voor Tabel, Eigenschappen, Cel
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• Schakel het selectievak Cel met koptekst in
• Klik op de knop OK
• Bewaar de webpagina als AANBIED.HTM
• Bekijk het resultaat en sluit de webpagina

Tabelstructuur wijzigen

In de eenvoudigste vorm hebben in een tabel iedere rij en iedere kolom hetzelfde aantal
cellen. FrontPage biedt echter de mogelijkheid om cellen samen te voegen of juist te
splitsen. U kunt zelfs een tabel in een tabel opnemen!

1

3

2

4

� Een tabel met vier rijen en twee kolommen. In de linker kolom zijn geen wijzigingen
aangebracht.

� Twee samengevoegde cellen. Om cellen samen te voegen selecteert u deze en kiest
in het menu voor Tabel, Cellen samenvoegen.

� Een cel die in kolommen is gesplitst. Om een cel te splitsen plaatst u de
invoegpositie in de cel en kiest in het menu voor Tabel, Cellen splitsen.

� Een cel met daarin nog een tabel. Om een tabel in een cel op te nemen, plaatst u de
invoegpositie in de cel kiest u in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel.

� • Open een nieuwe lege webpagina
• Kies in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel
• Typ of selecteer in het keuzevak Rijen het cijfer 4
• Typ of selecteer in het keuzevak Kolommen het cijfer 4
• Selecteer of typ in het keuzevak Randdikte het cijfer 4
• Klik op de knop OK
• Selecteer in de eerste kolom de bovenste twee cellen
• Kies in het menu voor Tabel, Cellen samenvoegen
• Doe hetzelfde met de bovenste twee cellen van de rechtse kolom
• Selecteer in de middelste twee kolommen de onderste twee cellen (in totaal dus

vier cellen)
• Kies in het menu voor Tabel, Cellen samenvoegen
• Plaats de invoegpositie in de eerste cel van de tweede kolom
• Kies in het menu voor Tabel, Cellen splitsen en klik op de knop OK
• Plaats de invoegpositie in de tweede cel van de derde kolom



1 � Basisvaardigheden VDAB Training en opleiding

1-13

• Kies in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel
• Wijzig zonodig de waarde Randdikte in 1 en klik op de knop OK

Tabel als stramien

Als u een tabel toepast als stramien, zijn de randen om de cellen ongewenst. Om de
randen niet te tonen, plaatst u de invoegpositie in de tabel en kiest u in het menu voor
Tabel, Eigenschappen, Tabel en typt of selecteert u in het keuzevak Dikte het cijfer "0".

� • Open een nieuwe lege webpagina
• Kies in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel
• Typ of selecteer in het keuzevak Rijen het cijfer 3
• Typ of selecteer in het keuzevak Kolommen het cijfer 3
• Selecteer of typ in het keuzevak Randdikte het cijfer 0
• Klik op de knop OK
• Typ de tekst "Heeft u een baan met te weinig lichaamsbeweging? Ga een

weekendje op survival, op safari of neem een duik in het ijskoude gletsjerwater."
• Typ in de rechtse cel van de bovenste rij de tekst "Een lang weekend avontuur,

zodat de vakantiedagen optimaal worden benut, is mogelijk met onze
bestemmingen Eiffel, Schotland of Alpen."

• Typ in de cel linksonder de tekst "Voor iedere werknemer is het essentieel dat er
een wat langere periode per jaar afstand genomen kan worden van de
werkzaamheden. Een compleet verzorgde vakantie kan voldoende rust bieden om
hierna weer met nieuwe energie de werkzaamheden op te kunnen pakken."

• Typ in de cel rechtsonder de tekst "Een van de mooiste bestemmingen op dit
moment is Mexico. Met Holiday House krijgt u voor een redelijk bedrag de
gelegenheid om allerlei culturele bezienswaardigheden te bezoeken. Natuurlijk
kunnen onze gidsen u op plaatsen brengen waar u alleen nog maar van gedroomd
heeft."

• Plaats de invoegpositie in een cel van de linker kolom
• Kies in het menu voor Tabel, Selecteren, Kolom
• Kies in het menu voor Tabel, Eigenschappen, Cel
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Horizontaal uitlijnen de optie Rechts
• Klik op de knop OK
• Plaats de invoegpositie in een cel van de middelste kolom
• Kies in het menu voor Tabel, Selecteren, Kolom
• Kies in het menu voor Tabel, Eigenschappen, Cel
• Typ in het tekstvak Breedte opgeven de waarde "3"
• Selecteer zonodig het keuzerondje In procenten
• Klik op de knop OK
• Plaats de invoegpositie in de cel rechtsonder
• Druk vier maal op de toets Tab
• Selecteer de twee laatste cellen van de onderste rij
• Kies in het menu voor Tabel, Cellen samenvoegen
• Typ de tekst "© 2000, Holiday House BV"
• Bekijk het resultaat
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• Sluit de webpagina en bewaar de wijzigingen
• Sluit de website

Procedures

Tekst invoegen
− Open de webpagina in de websiteweergave Pagina
− Typ de tekst

Symbolen invoegen
− Kies in het menu voor Invoegen, Symbool
− Selecteer het gewenste symbool
− Klik op de knop Invoegen
− Klik op de knop Sluiten

Opmaakprofiel gebruiken
− Kies een van onderstaande methoden:

• Als u de tekst nog moet invoeren:
� Kies in de werkbalk Opmaak in vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel eerst het

gewenste opmaakprofiel
� Typ de tekst

• Om bestaande tekst op te maken:
� Plaats de invoegpositie in de betreffende alinea
� Selecteer het gewenste opmaakprofiel

Opmaakprofiel wijzigen
− Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakprofiel
− Selecteer in de vervolgkeuzelijst Lijst de optie Alle HTML-opmaakcodes of

Opmaakprofielen van de gebruiker
− Selecteer in de lijst met opmaakprofielen het gewenste profiel
− Klik op de knop Wijzigen
− Klik op de knop Opmaak
− Kies uit het menu de eigenschap die u wilt veranderen
− Maak de wijzigingen
− Klik driemaal op de knop OK

Opmaak onafhankelijk van opmaakprofielen
− Selecteer de tekst
− Kies in het menu voor Opmaak, Lettertype
− Selecteer de gewenste eigenschappen
− Klik op de knop OK
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Bestand invoegen
− Kies in het menu voor Invoegen, Bestand
− Selecteer zonodig in de vervolgkeuzelijst Bestandstypen eerst het gewenste

bestandstype
− Selecteer het in te voegen bestand
− Klik op de knop Openen

Inschakelen weergave foutief gespelde woorden
− Kies in het menu voor Extra, Paginaopties
− Activeer het tabblad Algemeen
− Schakel in het groepsvak Spelling het selectievak Spelling controleren tijdens het typen

in

Spellingcontrole uitvoeren
− Kies een van onderstaande mogelijkheden

• Kies in het menu voor Extra, Spelling
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Spelling)

Tabel invoegen
− Kies een van onderstaande mogelijkheden

• Via dialoogvenster
� Kies in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel
� Vul in hoeveel rijen en kolommen de tabel moet krijgen
� Klik op de knop OK

• Via knop
� Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Tabel invoegen)
� Geef aan hoeveel rijen en kolommen de tabel moet krijgen door over de cellen

heen te slepen

Invoegpositie verplaatsen in een tabel
− Druk op de toets Tab om naar de volgende cel te gaan
− Druk op de toetsencombinatie Shift+Tab om een cel terug te gaan

Cellen groter of kleiner maken
− Plaats de muisaanwijzer op de rand van een cel
− Versleep de dubbele pijl

Tabeleigenschappen wijzigen
− Plaats de muisaanwijzer in een cel
− Kies in het menu voor Tabel, Eigenschappen, Tabel
− Wijzig de gewenste eigenschappen
− Klik op de knop OK

Tabel verwijderen
− Plaats de invoegpositie in een cel
− Kies in het menu voor Tabel, Selecteren, Tabel
− Druk op de toets Delete

Celeigenschappen wijzigen
− Plaats de invoegpositie in de cel of selecteer meerdere cellen
− Kies in het menu voor Tabel, Eigenschappen, Cel
− Wijzig de gewenste eigenschappen
− Klik op de knop OK
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Cellen selecteren
− Houd de Alt-toets ingedrukt
− Klik met de linkermuisknop in de gewenste cel

Celselectie uitbreiden
− Houd de Ctrl-toets ingedrukt
− Klik in de overige gewenste cellen
− Klik in een geselecteerde cel om deze te deselecteren

Kolom of rij selecteren
− Kies een van onderstaande mogelijkheden

• Via het menu
� Plaats de invoegpositie in een cel
� Kies in het menu voor Tabel, Selecteren, Kolom dan wel Tabel, Selecteren, Rij

• Direct
� Wijs met de muiswijzer naar de bovenrand van de tabel tot deze verandert in een

kleine zwarte pijl
� Klik met de linkermuisknop om een kolom te selecteren
� Aan de linkerrand van de tabel selecteert u op deze wijze een rij

Tabelstructuur wijzigen
− Kies een van onderstaande mogelijkheden

• Selecteer cellen en kies in het menu voor Tabel, Cellen samenvoegen
• Plaats de invoegpositie in een cel en kies in het menu voor Tabel, Cellen splitsen
• Plaats de invoegpositie in een cel en kies in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel

Tabel als stramien
− Plaats de invoegpositie in de tabel
− Kies in het menu voor Tabel, Eigenschappen, Tabel
− Typ of selecteer in het keuzevak Dikte het cijfer "0"
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Opgaven

Opgave 1: Gebruik van opmaakstijlen
 1. Open een nieuwe lege webpagina en voeg het bestand M2H1OPG1.TXT in (gebruik

Normale Alinea's met regeleinden).
 2. Maak de eerste alinea een Kop 3.
 3. Maak de tekst "Inleiding" en de drie regels die beginnen met "Voorbeeld: …" Kop 5.
 4. Maak de drie alinea's "De stijl normaal; …. of titel weergeven" Lijst met

opsommingtekens.
 5. Maak de drie alinea's "Controleer uw …. uw vakantie!" Genummerde lijst.
 6. Maak de laatste alinea Adres.
 7. Bewaar de wijzigingen onder de naam OPG2-1.HTM en controleer het resultaat in een

browser.
 8. Sluit de webpagina.

 

Opgave 2: Tekstopmaak
 1. Open een nieuwe lege webpagina en voeg het bestand M2H1OPG2.TXT (gebruik

Normale Alinea's met regeleinden) in.
 2. Geef de woorden "bont" en "blauw" een toepasselijke kleur.
 3. Kies voor "lettertypen" een flink afwijkend lettertype.
 4. Probeer zelf nog enkele opmaakmogelijkheden uit.
 5. Bewaar de wijzigingen onder de naam OPG2-2.HTM en controleer het resultaat in een

browser.
 6. Sluit de webpagina.
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Opgave 3: Tabellen maken
 1. Open een nieuwe lege webpagina.
 2. Voeg een tabel in van drie rijen en drie kolommen.
 3. Voeg van de eerste rij de laatste twee cellen samen.
 4. Maak in de middelste cel van de tweede rij een nieuwe tabel van drie kolommen en

twee rijen.
 5. Splits de middelste cel van de derde rij in drie kolommen.
 6. Voeg onder de huidige tabel een nieuwe tabel toe met vier kolommen en twee rijen.
 7. Typ, van links naar rechts, in de cellen de cijfers 1 tot en met 8.
 8. Verwijder de tweede en derde kolom van de toegevoegde tabel.
 9. Bewaar de wijzigingen onder de naam OPG2-3.HTM en controleer het resultaat in een

browser.
 10. Sluit de webpagina.
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Hoofdstuk 2
Afbeeldingen

Afbeeldingen worden veelvuldig toegepast om een website aantrekkelijker te maken. Een
nadeel is echter dat ze relatief omvangrijk zijn en daardoor langzaam worden ingeladen. Er
zijn diverse mogelijkheden om de vertraging die ontstaat bij webpagina's met veel
afbeeldingen op te vangen.

Zelfs met de tegenwoordig steeds snellere Internetverbindingen zijn er gebruikers die
ervoor kiezen om afbeeldingen helemaal niet in te laden zodat ze snel een groot aantal
websites af kunnen zoeken. Het is daarom zinvol een alternatieve tekst aan de
afbeeldingen toe te voegen, die in zo'n geval wordt afgebeeld. Zo weet de gebruiker in
ieder geval wat voor afbeelding er te zien zou zijn geweest en kan hij eventueel alsnog
besluiten de afbeelding in te laden.

De manier waarop een afbeelding wordt opgeslagen wordt ook wel het formaat genoemd.
Er zijn verschillende formaten, ieder met specifieke voor- en nadelen. Verder is het
belangrijk te weten met welke beeldschermresolutie wordt gewerkt. Van een mooi
opgemaakte website blijft weinig over als de gebruiker deze met een andere
beeldschermresolutie bekijkt.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk heeft u geleerd:
− wat voor invloed resolutie en opslagformaat hebben op afbeeldingen;
− afbeeldingen in te voegen;
− tekst- en lage resolutievervanging te gebruiken;
− Interlaced GIF en miniatuurafbeeldingen te gebruiken;
− afbeeldingen te bewerken;
− plaatsing te gebruiken.

Eigenschappen

Als u afbeeldingen gebruikt moet u erop letten dat de benodigde tijd om een webpagina te
laden acceptabel blijft. Wat acceptabel is, zal echter verschillen per gebruiker.

Ter indicatie wordt in de statusbalk van FrontPage weergegeven hoe lang het laden van de
huidige webpagina zou duren met een 28K8 modem.

Om de indicator in te stellen op een andere overdrachtssnelheid, klikt u op de indicator en
kiest u in het menu een andere instelling.
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Resolutie

Op dit moment wordt veel gewerkt met beeldschermen met een resolutie van 800 x 600
pixels. Maar ook 640 x 480 en zelfs 1024 x 768 voor PC's of 512 x 342 voor Macintosh
komen voor. Een afbeelding die bij een resolutie van 640 x 480 het hele scherm vult, zal
bij een resolutie van 1024 x 768 slechts een derde van het scherm gebruiken.

� Meestal kunt u de resolutie van uw systeem wijzigen zonder Windows opnieuw op
te starten. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies in het menu voor
'Eigenschappen'. Selecteer het tabblad 'Instellingen' (door op de bladtab te klikken)
en sleep de pijl onder 'Bureaublad' naar 'Meer'. Klik op de knop OK. Klik in het
dialoogvenster 'Beeldscherminstellingen' op de knop OK. Klik in het dialoogvenster
'Wijziging van de systeeminstellingen' op de knop 'Ja'.

Opslagformaat

Over het algemeen zult u in FrontPage gebruikmaken van twee formaten: GIF en JPEG
(ook: JPG).

Opslagformaat Gebruik Eigenschappen

GIF afbeeldingen met 256 kleuren
of minder

worden sneller geladen dan een
JPEG afbeelding.

JPEG, JPG afbeeldingen met meer dan 256
kleuren

beter te comprimeren. Zeer
geschikt voor bijvoorbeeld
foto's.

Afbeelding invoegen

Afbeeldingen kunnen, mits zorgvuldig gebruikt, een enorme toegevoegde waarde hebben.
Ze kunnen worden gebruikt om de pagina een aantrekkelijk uiterlijk te geven. Daarnaast
zegt een goed gekozen afbeelding soms meer dan een uitgebreide beschrijving.

Om een afbeelding in te voegen kiest u in het menu voor Invoegen, Figuur, Uit bestand.
Het dialoogvenster Figuur verschijnt.

1

2

3

� U navigeert naar de map waarin de afbeelding zich bevindt.
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� U selecteert de gewenste afbeelding.
� U klikt op de knop OK

Tekstvervanging

Voor gebruikers die geen afbeeldingen inladen, kunt u een vervangende tekst aan de
afbeelding toekennen. Het is raadzaam om dit voor de zekerheid bij alle afbeeldingen te
doen. Hiertoe selecteert u de afbeelding en kiest u in het menu voor Opmaak,
Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen van figuur verschijnt:

1

2

3

� U activeert zonodig het tabblad Algemeen door op de bladtab te klikken.
� U typt in het tekstvak Tekst de gewenste tekst.
� U klikt op de knop OK.

� • Open in de map met lesbestanden de website M2H2OEF1
• Open de webpagina INDEX.HTM
• Selecteer de tekst "afbeelding" en druk op de toets Delete
• Kies in het menu voor Invoegen, Figuur, Uit bestand
• Selecteer de submap Images
• Selecteer de afbeelding OAXACA5.JPG en klik op de knop OK
• Klik op de figuur
• Kies in het menu voor Opmaak, Eigenschappen
• Typ in het tekstvak Tekst de tekst "Een straat in Mexico."
• Klik op de knop OK
• Kies in het menu voor Bestand, Opslaan
• Om het tonen van afbeeldingen uit te schakelen, kiest u in het menu van Internet

Explorer 5.0 voor Extra, Internetopties en activeert u het tabblad Geavanceerd.
Schakel in de groep Multimedia het selectievak Figuren weergeven uit en klik op
de knop OK

• Bekijk het resultaat in Internet Explorer
• Schakel in Internet Explorer het tonen van afbeeldingen weer in
• Sluit de browser
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� Als u de afbeelding heeft geselecteerd, kunt het dialoogvenster 'Eigenschappen van
figuur' ook openen door op de toetsencombinatie Alt+Enter te drukken, of door in
het snelmenu te kiezen voor 'Eigenschappen van figuur'.

Interlaced GIF

Bezoekers vinden het over het algemeen prettig zelf een keuze te hebben en niet te
worden gedwongen om het laden van de gehele webpagina af te moeten wachten voordat
ze iets kunnen zien. Een GIF-afbeelding kunt u interlaced maken: de afbeelding wordt dan
bij het inladen eerst heel grof getekend en vervolgens steeds verder ingevuld. De gebruiker
kan besluiten om het gehele laadproces af te wachten en het resultaat te bekijken, of hij
kan al in een vroeg stadium concluderen dat deze afbeelding voor hem niet interessant is
en verder surfen.

Om een GIF-afbeelding interlaced te maken selecteert u de afbeelding en kiest in het menu
voor Opmaak, Eigenschappen. In het groepsvak Bron van figuur selecteert u het
keuzerondje GIF en schakelt u vervolgens het selectievak Geïnterlinieerd in.

Lage resolutie

Zowel GIF- als JPEG-afbeeldingen kunt u vergezeld laten gaan van een lage resolutie
afbeelding (veel kleiner, en dus sneller). Deze wordt ingeladen en getoond terwijl de
eigenlijke afbeelding ingeladen wordt. Hiertoe selecteert u de afbeelding en kiest in het
menu voor Opmaak, Eigenschappen. In het dialoogvenster Eigenschappen van figuur klikt u
in het groepsvak Vervangende afbeeldingen op de knop Bladeren, of u typt in het tekstvak
Lage resolutie het pad naar de lage resolutie afbeelding.

� U moet wel eerst met een beeldbewerkingprogramma een lage resolutie afbeelding
maken.

Miniatuur

Zowel GIF- als JPEG-afbeeldingen kunt u voorzien van een verkleinde weergave, deze
wordt Miniatuur, AutoMiniatuur of Thumbnail genoemd. De afbeelding in de webpagina
wordt vervangen door het miniatuur, dat via een hyperlink verwijst naar de originele
afbeelding. De verkleinde afbeelding zelf wordt automatisch door FrontPage gemaakt. De
afbeelding moet nog wel worden opgeslagen. FrontPage herinnert u daar aan met het
dialoogvenster Ingesloten bestanden opslaan als u de webpagina sluit.
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De originele afbeelding wordt nu alleen geladen en getoond als de gebruiker daar expliciet
om vraagt. Om van een afbeelding een miniatuur te maken, selecteert u deze en klikt u in
de werkbalk Figuren op de knop  (AutoMiniatuur). Indien de werkbalk niet zichtbaar is,
kunt u hem zelf inschakelen. U kiest in het menu voor Beeld, Werkbalken en schakelt u de
menuoptie Figuren in.

� • Open de webpagina VERSLAG.HTM
• Selecteer de afbeelding van de eerste figuur
• Kies in het menu voor Opmaak, Eigenschappen
• Klik in groepsvak Vervangende afbeeldingen op de knop Bladeren
• Selecteer in de map IMAGES het bestand FR02C01A.JPG
• Klik tweemaal op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen
• Controleer het resultaat in een browser

Het is mogelijk dat de browser de afbeelding zo snel inlaadt, dat u de lage
resolutie afbeelding niet te zien krijgt

• Sluit de webpagina
• Open de webpagina MEXICO.HTM
• Selecteer de figuur
• Klik in de werkbalk Figuren op de knop  (AutoMiniatuur)
• Bewaar de wijzigingen
• Klik in het dialoogvenster Ingesloten bestanden opslaan op de knop OK
• Controleer het resultaat in een browser
• Sluit de browser
• Sluit de webpagina

Afbeeldingen in een tabel

U kunt een tabel gebruiken als stramien om afbeeldingen een vaste positie op de pagina te
geven. Om een afbeelding in een cel te plaatsen, plaatst u de invoegpositie in de gewenste
cel en voegt u de afbeelding op de gebruikelijke wijze in.

Om het formaat van een afbeelding te wijzigen zodat het in de tabelcel past, selecteert u
de afbeelding en kiest u in het menu voor Opmaak, Eigenschappen. Het dialoogvenster
Eigenschappen van figuur wordt getoond. Activeer het tabblad Vormgeving:
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1

� U schakelt zonodig het selectievak Grootte opgeven in. U kunt de grootte
specificeren in pixels, of in een percentage van de pagina-afmetingen.

Afbeeldingen bewerken

FrontPage biedt, beperkt, de mogelijkheid om afbeeldingen te bewerken. Als u een
afbeelding selecteert, wordt automatisch de werkbalk Figuren onderin het venster
geactiveerd. Deze bevat knoppen voor het bewerken van afbeeldingen.

Enkele veelgebruikte knoppen worden in onderstaande tabel nader toegelicht.

Knop Naam Functie

Linksom draaien Roteer de afbeelding een kwartslag.

Rechtsom draaien Roteer de afbeelding een kwartslag.

Horizontaal spiegelen Spiegel de afbeelding om de verticale as.

Verticaal spiegelen Spiegel de afbeelding om de horizontale as.

Meer contrast Verhoog het contrast van de afbeelding.

Minder contrast Verlaag het contrast van de afbeelding.

Meer helderheid Maak de afbeelding helderder.

Minder helderheid Maak de afbeelding minder helder.

Transparante kleur instellen Maak de aangewezen kleur transparant zodat de afbeelding
overgaat in de achtergrondkleur van de pagina.

Terugzetten Herstel de figuur en toon de laatst opgeslagen versie.

� Als u geen afbeelding heeft geselecteerd, bewerkt u met deze knoppen de
achtergrondafbeelding van de webpagina.

� • Open de webpagina REIZEN.HTM
• Plaats de invoegpositie in de eerste cel
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• Voeg de afbeelding IMAGES/FRO2CO1A.JPG in
• Selecteer de afbeelding
• Kies in het menu voor Opmaak, Eigenschappen
• Activeer het tabblad Vormgeving
• Schakel het selectievak Grootte opgeven in
• Typ of selecteer in het keuzevak Breedte het getal 200
• Klik op de knop OK
• Plaats de invoegpositie in de cel linksonder
• Voeg de afbeelding IMAGES/OAXACA5.JPG in
• Selecteer de afbeelding
• Kies in het menu voor Opmaak, Eigenschappen
• Activeer het tabblad Vormgeving
• Schakel het selectievak Grootte opgeven in
• Typ of selecteer in het keuzevak Breedte het getal 200
• Klik op de knop OK
• Typ in de cel rechtsboven "Wilt u naar Frankrijk?…"
• Typ in de cel rechtsonder "… of naar Mexico?"
• Druk op de toets Tab
• Kies in het menu voor Tabel, Selecteren, Rij
• Kies in het menu voor Tabel, Cellen samenvoegen
• Typ de tekst "Met Holiday House kan het allemaal!"
• Klik in de werkbalk Opmaak op de knop  (Centreren)
• Bewaar de wijzigingen
• Controleer het resultaat in een browser
• Sluit de webpagina
• Sluit de browser

Plaatsing

Door een afbeelding met plaatsing te positioneren, kunt u exact aangeven waar hij moet
komen te staan. Bij absolute plaatsing geeft u de positie op ten opzichte van de
linkerbovenhoek van de pagina. Het object maakt geen deel uit van de tekst: het verschijnt
er voor of er achter. Als de webpagina met een andere resolutie wordt weergegeven, of
als het browservenster wordt verkleind, kan de opmaak volledig teniet worden gedaan. Bij
relatieve plaatsing krijgt het object een vaste positie in de tekststroom.



VDAB Training en opleiding FrontPage 2000

1-26

U kunt de afbeeldingen en de tekst op een pagina laten overlappen met behulp van de Z-
volgorde. Hierbij wordt de pagina opgemaakt in verschillende genummerde lagen. De tekst
op een pagina wordt beschouwd als de normale laag met Z-volgorde nul. Achterliggende
lagen krijgen een negatief nummer, voorliggende lagen een positief nummer.

� Met plaatsing kunt u afbeeldingen op een pagina positioneren. Deze functie is echter
pas aanwezig vanaf browserversies 4.0 en niet alle browsers geven hetzelfde
resultaat.

Een afbeelding plaatsen

Om een afbeelding te plaatsen, selecteert u de afbeelding en kiest u in het menu voor
Opmaak, Positie. Het dialoogvenster Positie verschijnt:

1 2

3

4

� Om een afbeelding absoluut te plaatsen, klikt u op de knop Absoluut.
� Om een afbeelding relatief te plaatsen, klikt u op de knop Relatief.
� U stelt indien gewenst de positie en Z-volgorde in.
� U klikt op de knop OK.

Een webpagina waarin gebruik wordt gemaakt van plaatsing, zou er uit kunnen zien als:

� • Open de webpagina REIZEN.HTM
• Voeg de afbeelding IMAGES/COMPASS.GIF in
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• Selecteer de afbeelding
• Kies in het menu voor Opmaak, Positie
• Klik op de knop Absoluut
• Klik op de knop OK
• Versleep de afbeelding van het kompas. Laat het kompas de afbeelding van

Frankrijk gedeeltelijk overlappen
• Typ of selecteer in de werkbalk Plaatsing in het keuzevak Z-index de waarde –1
• Bewaar de wijzigingen en bekijk het resultaat in een browser
• Plaats de invoegpositie aan het begin van de pagina
• Voeg de afbeelding IMAGES/COMPASS.GIF in
• Selecteer de afbeelding
• Kies in het menu voor Opmaak, Positie
• Klik op de knop Relatief
• Klik op de knop OK
• Versleep de afbeelding tot voor de tekst "Wilt u naar Frankrijk?"
• Typ of selecteer in de werkbalk Plaatsing in het keuzevak Z-index de waarde –1
• Bewaar de wijzigingen en bekijk het resultaat in een browser
• Verklein het venster van de browser en bestudeer het resultaat
• Sluit de browser
• Sluit de webpagina

Om de positie van de afbeelding exact te specificeren, selecteert u de afbeelding en typt u
in de werkbalk Plaatsing de gewenste positie. Om de werkbalk Plaatsing in te schakelen,
kiest u in het menu voor Beeld, Werkbalken en u schakelt de optie Plaatsing in.
Voor de Z-positie kunt u ook klikken in de werkbalk Figuren op de knop  (Naar voren) of

 (Naar achteren).

� Plaatsing wordt alleen ondersteund in HTML 4.0 en hoger. Oudere browsers zullen
geplaatste afbeeldingen links uitlijnen. Gebruik in zo'n geval tabellen om afbeeldingen
te positioneren.

� Bij het plaatsen wordt de HTML-tag 'DIV' gebruikt. Om dit uit te schakelen, kiest u
in het menu voor 'Extra, Paginaopties'. U activeert het tabblad 'Algemeen' en u
schakelt het selectievak 'DIV- en SPAN-codes gebruiken bij het plaatsen' uit.

Procedures

Snelheidsindicator instellen
− Klik in de statusbalk van FrontPage op de indicator
− Kies in het menu een andere instelling

Afbeelding invoegen
− Kies in het menu voor Invoegen, Figuur, Uit bestand
− Navigeer naar de map waarin de afbeelding zich bevindt
− Selecteer de gewenste afbeelding
− Klik op de knop OK

Tekstvervanging
− Selecteer de afbeelding
− Kies in het menu voor Opmaak, Eigenschappen
− Activeer zonodig het tabblad Algemeen
− Typ in het tekstvak Tekst de gewenste tekst
− Klik op de knop OK
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Interlaced GIF
− Selecteer de afbeelding
− Kies in het menu voor Opmaak, Eigenschappen
− Selecteer in het groepsvak Bron van figuur het keuzerondje GIF
− Schakel het selectievak Geïnterlinieerd in

Lage resolutie afbeelding toevoegen
− Selecteer de afbeelding
− Kies in het menu voor Opmaak, Eigenschappen
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Klik in het groepsvak Vervangende afbeeldingen op de knop Bladeren
• Typ in het tekstvak Lage resolutie het pad naar de lage resolutie afbeelding

AutoMiniatuur of Thumbnail
− Selecteer de afbeelding
− Klik in de werkbalk Figuren op de knop  (AutoMiniatuur)
− Sla de webpagina met de miniatuur op

Formaat van een afbeelding wijzigen
− Selecteer de afbeelding
− Kies in het menu voor Opmaak, Eigenschappen
− Activeer het tabblad Vormgeving
− Schakel zonodig het selectievak Grootte opgeven in
− Specificeer de grootte in pixels of in een percentage van de pagina-afmetingen

Werkbalk inschakelen
− Kies in het menu voor Beeld, Werkbalken
− Schakel de gewenste menuoptie in
− Er verschijnt een vinkteken voor deze optie

Afbeelding plaatsen
− Selecteer de afbeelding
− Kies in het menu voor Opmaak, Positie
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Klik op de knop Absoluut
• Klik op de knop Relatief

− Stel desgewenst de positie en Z-volgorde in
− Klik op de knop OK

Exact plaatsen
− Selecteer de afbeelding
− Typ in de werkbalk Plaatsing de gewenste positie in
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Opgaven

Opgave 1: Vervanging voor afbeelding gebruiken
 1. Open een website en maak een nieuwe lege webpagina.
 2. Importeer uit de map met lesbestanden de afbeeldingen M2H2OP1A.GIF en

M2H2OP1B.GIF
 3. Voeg de afbeelding M2H2OP1A.GIF in de webpagina.
 4. Geef aan de afbeelding de tekst "De kaart van Mexico." als tekstvervanging.
 5. Geef M2H2OP1B.GIF als lage resolutievervanging voor de afbeelding van de kaart

(M2H2OP1A.GIF).
 6. Sla de webpagina op onder de naam MEXI.HTM.
 7. Bekijk het resultaat in een browser.

De kaart van Mexico verschijnt eerst in zwart-wit (lage resolutie afbeelding) en daarna
in kleur.

Opgave 2: Autominiatuur maken
 1. Open een website en maak een nieuwe lege webpagina.
 2. Importeer uit de map met lesbestanden de afbeeldingen M2H2OP2A.JPG en

M2H2OP2B.JPG
 3. Voeg de afbeeldingen in.
 4. Maak van beide afbeeldingen een miniatuur.
 5. Sla de webpagina op onder de naam MINIATUUR.HTM
 6. Bewaar de wijzigingen.
 7. Bekijk het resultaat in een browser.
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Opgave 3: Afbeelding bewerken
 1. Open de webpagina MEXI.HTM (zie opgave 1).
 2. Geef de webpagina de achtergrondkleur Groen.
 3. Verander het contrast en de helderheid naar eigen smaak.
 4. Sla de webpagina op (overschrijf de oude afbeelding).
 5. Bekijk het resultaat in een browser.
 6. Sluit de browser en sluit de website.
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Hoofdstuk 3
Hyperlinks

Een hyperlink is een verwijzing naar een andere webpagina. Als u erop klikt, wordt
automatisch de webpagina getoond waarnaar wordt verwezen. Dit noemt men ook wel
"surfen".

Het maken van hyperlinks is met FrontPage erg eenvoudig. Of de hyperlink is gekoppeld
aan tekst of aan een afbeelding is daarbij niet van belang. U kunt meerdere hyperlinks aan
één afbeelding koppelen met behulp van een Image Map (zie paragraaf "Image map" op
pagina 36).

Hyperlinks kunnen absoluut of relatief zijn. Bij een absolute hyperlink is sprake van een
Uniform Resource Locator (URL) die een volledig adres bevat, bijvoorbeeld
HTTP://WWW.MAAT-TRAINING.NL/AANBOD/INDEX.HTML. Een relatieve hyperlink bevat
slechts een gedeeltelijk adres, en verwijst naar een URL ten opzichte van het huidige
adres. Zo kan in de zojuist genoemde webpagina INDEX.HTML een hyperlink staan naar
IMAGES/LOGO.GIF. Als u daarop klikt, zoekt de browser in de huidige map (AANBOD dus)
naar een map IMAGES met daarin een afbeelding LOGO.GIF.

Hyperlink Voorbeeld Gebruik

Absoluut http://www.maat-training.nl/aanbod/index.html Verwijzing naar een andere website

Relatief images/logo.gif Verwijzing binnen een website

Als u een hyperlink maakt in FrontPage, is dit gewoonlijk een relatieve hyperlink. Alleen als
u naar een andere website verwijst, moet u absolute hyperlinks gebruiken.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− tekst- en afbeeldingshyperlinks maken;
− hyperlinks verwijderen;
− bladwijzers maken, inclusief hyperlinks daar naartoe;
− hotspots met hyperlinks maken.

Hyperlinks maken

Teksthyperlink

De eenvoudigste vorm van een hyperlink is die in de vorm van tekst. Zo’n tekst is
onderstreept en wordt in een andere kleur weergegeven. Zodra een gebruiker op de tekst
klikt wordt de betreffende webpagina getoond.

Om een teksthyperlink te maken, selecteert u de tekst waaraan u de hyperlink wilt
toekennen en kiest in het menu voor Invoegen, Hyperlink. Het volgende dialoogvenster
verschijnt:



VDAB Training en opleiding FrontPage 2000

1-32

1

2

� U selecteert het bestand waarnaar u de hyperlink wilt laten verwijzen. Bovenin staan
bestanden die zijn geopend, deze worden aangeven met het pictogram . Nog niet
opgeslagen bestanden bevatten de tekst "unsaved" in de bestandsnaam.

� U klikt op de knop OK om de hyperlink te maken.

� U kunt het dialoogvenster 'Hyperlink maken' ook openen door in de werkbalk
'Standaard' te klikken op de knop  (Hyperlink) of door op de toetsencombinatie
Ctrl+K te drukken.

� U kunt bestanden opslaan met zelfgekozen namen, daarbij kunt u ook diakritische
tekens gebruiken, zoals bijvoorbeeld een trema. Maar een hyperlink naar zo'n
webpagina zal niet altijd werken!

Afbeeldingshyperlink

U kunt ook van een afbeelding een hyperlink maken; in dat geval wordt de volgende
webpagina getoond zodra de gebruiker op de afbeelding klikt.

Om een afbeeldingshyperlink te maken, selecteert u de afbeelding waaraan u de hyperlink
wilt toekennen. De rest verloopt analoog aan het maken van een teksthyperlink.

Relatieve hyperlinks

Als u met FrontPage hyperlinks maakt naar webpagina's binnen dezelfde website, zijn dat
altijd relatieve hyperlinks.
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� Een uitzondering hierop is de situatie waarin u een hyperlink maakt in een nieuwe
webpagina die nog niet is opgeslagen in de website. FrontPage maakt dan een
absolute hyperlink!
Dit komt omdat zolang de nieuwe webpagina niet is opgeslagen er geen pad naar
deze webpagina bestaat. Daarmee is dus de plaats van de webpagina onbekend, en
kan er ook geen relatieve hyperlink worden gemaakt. Zodra u de webpagina heeft
opgeslagen, kunt u er een relatieve hyperlink in maken.

� • Open in de map met lesbestanden de website M2H3OEF1
• Open de webpagina INDEX.HTM
• Selecteer het woord "Reizen"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Selecteer de webpagina REIZEN.HTM en klik op de knop OK
• Selecteer het woord "Reisverslag"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Selecteer de webpagina VERSLAG.HTM en klik op de knop OK
• Selecteer de afbeelding op de pagina INDEX.HTM
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Hyperlink)
• Selecteer de webpagina MEXICO.HTM en klik op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen
• Test de hyperlinks in een browser

Absolute hyperlinks

Om een absolute hyperlink te maken selecteert u eerst de tekst (of de afbeelding) waaraan
u de hyperlink wilt toekennen, en kiest in het menu voor Invoegen, Hyperlink. Het
dialoogvenster Hyperlink maken verschijnt:

3

2

1

� U typt in het tekstvak URL de volledige URL van het bestand waarnaar u de
hyperlink wilt laten verwijzen.

� U kunt ook gebruik maken van een browser: u klikt op de knop  (Gebruik uw
webbrowser om een nieuwe pagina of een nieuw bestand te selecteren). De
standaard browser wordt gestart. U gaat naar de gewenste webpagina en keert
zonder de browser te sluiten terug naar FrontPage.

� U klikt op de knop OK om de hyperlink te maken.
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� Als u in een netwerkomgeving verwijst naar een bestand op uw eigen PC, gebruik
dan niet de notatie C:\website\document.htm, maar pas de Universal Naming
Convention (UNC) notatie toe. Hiermee voorkomt u dat de browser van de bezoeker
het document zoekt op de PC van de bezoeker. De verwijzing kan er dan
bijvoorbeeld uitzien als: \\computernaam\website\document.htm.

E-mailhyperlink

Als u de gebruiker de gelegenheid wilt geven om u op gemakkelijke wijze via e-mail een
bericht te sturen, gebruikt u de e-mail hyperlink. Deze ziet er in de tekst uit als bijvoorbeeld
mailto:webmaster@holidayhouse.nl. Als de gebruiker daarop klikt wordt het
mailprogramma gestart, het e-mailadres is dan al ingevuld.

Om een e-mailhyperlink te maken kiest u in het menu voor Invoegen, Hyperlink en klikt u
op de knop  (Een hyperlink maken die e-mail verstuurt). Typ in het tekstvak Typ een e-
mailadres het e-mail adres van bestemming en klik op de knop OK.

� • Open zonodig de webpagina INDEX.HTM
• Selecteer het woord "Schiphol"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Typ in het tekstvak URL de tekst

"http://www.schiphol.nl/flightinfo/departures.htm"
• Klik op de knop OK
• Selecteer de tekst "webmaster@maat.nl"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Klik op de knop  (Een hyperlink maken die e-mail verstuurt)
• Typ in het tekstvak de tekst "webmaster@maat.nl"
• Klik tweemaal op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen
• Test de hyperlinks in een browser

Hyperlinks verwijderen

Om een hyperlink te verwijderen, selecteert u de tekst of de afbeelding waaraan de
hyperlink is gekoppeld en kiest u in het menu voor Invoegen, Hyperlink. Wis de inhoud van
het tekstvak URL (selecteer zonodig de inhoud van het tekstvak URL en druk op de toets
Delete). Klik op de knop OK om de hyperlink te verwijderen.

� • Open zonodig de webpagina INDEX.HTM
• Selecteer het woord "Reizen"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink

In het tekstvak URL is de webpagina REIZEN.HTM geselecteerd
• Druk op de toets Delete en klik op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen
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Bladwijzers

Een hyperlink verwijst naar een webpagina. Als de gebruiker op de hyperlink klikt, wordt
die webpagina door de browser ingeladen en wordt het begin van de pagina getoond.

Soms wilt u echter naar een bepaalde positie verderop in een webpagina verwijzen. Dit kan
door die positie te markeren met een bladwijzer (ook wel bookmark genoemd) en
vervolgens een hyperlink te maken die naar die bladwijzer verwijst. De browser gaat dan
direct naar de gewenste positie in de webpagina.

Een andere veelgebruikte toepassing is het maken van hyperlinks naar bladwijzers binnen
dezelfde webpagina zodat de gebruiker snel binnen de webpagina naar de gewenste positie
kan bladeren.

Om bladwijzers op deze manier te kunnen gebruiken, volgt u de volgende procedure:
− maak een bladwijzer op de plaats van bestemming;
− maak een hyperlink naar de bladwijzer.

Bladwijzer maken

Open de webpagina in FrontPage. Selecteer de tekst (meestal één woord) op de positie
waar u de bladwijzer wilt plaatsen en kies in het menu voor Invoegen, Bladwijzer. Het
dialoogvenster Bladwijzer verschijnt, met als naam voor de bladwijzer het geselecteerde
woord.

1

2

� De naam van de bladwijzer. Desgewenst kunt u deze wijzigen.
� U klikt op de knop OK om de bladwijzer te maken.

� Als u voor de bladwijzer geen tekst selecteert, moet u zelf een naam verzinnen. De
bladwijzer wordt dan in FrontPage weergegeven met .

Hyperlink naar een bladwijzer maken

Zorg dat u zowel de pagina waarin de bladwijzer staat, als de pagina waarin u de hyperlink
wilt plaatsen tegelijkertijd heeft geopend in FrontPage. Om de hyperlink te maken,
selecteert u de tekst waaraan u de hyperlink wilt toekennen en kiest in het menu voor
Invoegen, Hyperlink.
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� U selecteert de webpagina waarnaar u de hyperlink wilt laten verwijzen.
� In de vervolgkeuzelijst Bladwijzer selecteert u de gewenste bladwijzer.
� U klikt op de knop OK.

� • Open de webpagina VERSLAG.HTM
• Selecteer naast de tweede afbeelding de tekst "Is het toeval"
• Kies in het menu voor Invoegen, Bladwijzer en klik op de knop OK
• Bewaar de wijziging
• Open de webpagina INDEX.HTM, maar sluit VERSLAG.HTM niet
• Selecteer in INDEX.HTM het woord "Vaucluse"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Selecteer de webpagina VERSLAG.HTM
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bladwijzer de bladwijzer Is het toeval
• Klik op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen
• Open de webpagina INDEX.HTM in een browser
• Test de hyperlinks "Reisverslag" en "Vaucluse"

"Reisverslag" toont de webpagina VERSLAG bovenaan, "Vaucluse" toont direct
de tweede afbeelding

• Sluit de browser en sluit de webpagina's

Image map

Aan een afbeelding kan een hyperlink worden gekoppeld. Zo kunt u de gebruiker een
aantal afbeeldingen presenteren die hem door de website heen loodsen als hij erop klikt.
Deze vorm heet de 'standaardhyperlink' voor een afbeelding.

Een meer geavanceerde vorm is één afbeelding waaraan meerdere hyperlinks zijn
gekoppeld, dit noemt men een 'image map'. Iedere hyperlink is gekoppeld aan een apart
gebied van de afbeelding: een zogenaamde hotspot. Als de bezoeker buiten de hotspots op
de afbeelding klikt, volgt hij de standaardhyperlink van die afbeelding.

Om een hotspot te maken, moet de afbeelding zijn geselecteerd. U klikt in de werkbalk
Figuren op een van de hotspot-knoppen en geeft het gebied van de hotspot aan. In het
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dialoogvenster Hyperlink maken selecteert u vervolgens de gewenste hyperlink of
bladwijzer. De werkwijze voor het aangeven van de hotspot is per knop verschillend; zie
onderstaande tabel.

Knop Naam Werkwijze

Rechthoekige
hotspot

Klik met linkermuisknop op een hoekpunt, sleep diagonaal naar het andere
hoekpunt en laat de linkermuisknop los.
Het dialoogvenster Hyperlink maken wordt getoond.

Ronde
hotspot

Klik met linkermuisknop op het midden, sleep naar de rand en laat de
linkermuisknop los.
Het dialoogvenster Hyperlink maken wordt getoond.

Veelhoekige
hotspot

Klik met de linkermuisknop, wijs naar volgend punt en klik weer met de
linkermuisknop. Herhaal dit zo vaak als nodig en druk op de toets Esc.
Het dialoogvenster Hyperlink maken wordt getoond.

Tekst Het label wordt automatisch gemaakt als u op de knop klikt. Typ de
gewenste tekst en deselecteer het label. Klik met de rechtermuisknop op het
label en kies in het snelmenu voor Eigenschappen van hotspot op figuur. Het
dialoogvenster Hyperlink maken wordt getoond.

Hotspots
markeren

Klik op de knop om alle hotspots te tonen zonder de afbeelding. Klik
nogmaals om de afbeelding weer terug te krijgen.

� Als de afbeelding reeds een standaardhyperlink heeft, gaat deze soms verloren
ondanks dat de hyperlink in het dialoogvenster 'Hyperlink bewerken' nog getoond
wordt. Maak zonodig de standaardhyperlink opnieuw.

� • Open de webpagina INDEX.HTM
• Selecteer de afbeelding
• Klik in de werkbalk Figuren op de knop  (Rechthoekige hotspot)
• Wijs naar de linkerbovenhoek van de linkerdeur
• Druk op de linkermuisknop en sleep naar de rechterbenedenhoek van de deur, laat

de linkermuisknop los
• Selecteer de webpagina MEXICO_AANBIEDING.HTM en klik op de knop OK
• Klik in de werkbalk Figuren op de knop  (Rechthoekige hotspot)
• Wijs naar de linkerbovenhoek van de rechterdeur
• Druk op de linkermuisknop, sleep naar de rechterbenedenhoek, laat de muisknop

los
• Selecteer de webpagina MEXICO_ALGEMEEN.HTM en klik op de knop OK
• Klik in de werkbalk Figuren op de knop  (Hotspots markeren)

Bekijk de hotspots
• Klik nogmaals in de werkbalk Figuren op de knop 
• Bewaar de wijzigingen
• Controleer het resultaat in een browser

Er zijn drie hyperlinks: de linkerdeur, de rechterdeur en de rest van de afbeelding
• Maak zonodig de standaardhyperlink voor de afbeelding opnieuw en controleer

het resultaat opnieuw
• Sluit de browser en sluit de webpagina's
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Procedures

Relatieve hyperlink maken
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Selecteer de tekst voor de hyperlink
• Selecteer de afbeelding voor de hyperlink

− Kies een van onderstaande mogelijkheden:
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Klik op de knop  (Hyperlink)
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+K

− Selecteer het bestand waarnaar u de hyperlink wilt laten wijzen
− Klik op de knop OK

Absolute hyperlink maken
− Selecteer de tekst (of de afbeelding)
− Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Typ in het tekstvak URL de volledige URL van het bestand waarnaar u de hyperlink
wilt laten verwijzen

• Klik op de knop  (Gebruik uw webbrowser om een nieuwe pagina of een nieuw
bestand te selecteren). Ga naar de gewenste webpagina en keer zonder de browser
te sluiten terug naar FrontPage

− Klik op de knop OK

E-mailhyperlink maken
− Selecteer de tekst
− Kies u in het menu voor Invoegen, Hyperlink
− Klik op de knop  (Een hyperlink maken die e-mail verstuurt)
− Typ in het tekstvak Typ een e-mailadres het e-mail adres van bestemming
− Klik op de knop OK

Hyperlinks verwijderen
− Selecteer de tekst of de afbeelding waaraan de hyperlink is gekoppeld
− Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
− Wis de inhoud van het tekstvak URL
− Klik op de knop OK

Bladwijzer maken
− Open de webpagina in FrontPage
− Selecteer de tekst
− Kies in het menu voor Invoegen, Bladwijzer
− Wijzig desgewenst de naam van de bladwijzer
− Klik op de knop OK

Hyperlink naar een bladwijzer maken
− Open zowel de pagina waarin de bladwijzer staat als de pagina waarin u de hyperlink

wilt plaatsen
− Selecteer de tekst
− Kies u in het menu voor Invoegen, Hyperlink
− Selecteer de webpagina waarnaar u de hyperlink wilt laten verwijzen
− Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bladwijzer de gewenste bladwijzer
− Klik op de knop OK
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Hotspot maken
− Selecteer de afbeelding
− Klik in de werkbalk Figuren op een van de hotspot-knoppen
− Geef het gebied van de hotspot aan
− Maak de gewenste hyperlink
− Maak zonodig de standaardhyperlink opnieuw
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Opgaven

Opgave 1: Tekst hyperlinks maken
 1. Open in de map met lesbestanden de website M2H3OPG1
 2. Open de webpagina INDEX.HTM en maak van het woord "fietsvakanties" een

hyperlink naar de webpagina FIETS.HTM
 3. Maak in de webpagina FIETS.HTM van het woord "homepage" een hyperlink terug.
 4. Bewaar de wijzigingen.
 5. Test de hyperlinks in een browser.

Opgave 2: Bladwijzers gebruiken
 1. Open zonodig de website M2H3OPG1
 2. Open de webpagina FIETS.HTM
 3. Maak bladwijzers van de kopjes "Groepen", "Individueel" en "Aanbieding".
 4. Maak hyperlinks van de gelijknamige woorden in de eerste alinea naar de zojuist

gemaakte bladwijzers.
 5. Maak een e-mailhyperlink van de tekst "fietsenmaker@holiday.nl".
 6. Bewaar de wijzigingen en test de hyperlinks in een browser.

Resultaat na het klikken op de hyperlink "Individueel":
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Opgave 3: Absolute hyperlink maken
 1. Open zonodig de website M2H3OPG1
 2. Open de webpagina INDEX.HTM
 3. Type de tekst "Achtergrondinformatie" en maak hiervan een hyperlink naar

http://www.vnc.nl/anvr1.htm
 4. Bewaar de wijzigingen en test de hyperlink in een browser.

 

Opgave 4: Afbeeldingshyperlink maken
 1. Open de webpagina INDEX.HTM
 2. Voeg uit de map IMAGES de afbeelding FIETS1.GIF in.
 3. Maak van het zadel een hotspot. Laat deze verwijzen naar http://www.fiets.nl en

maak van de rest van de afbeelding een standaardhyperlink naar de bladwijzer
"aanbieding" in FIETS.HTM

 4. Bewaar de wijzigingen en test de hyperlinks in een browser.
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Hoofdstuk 4
Multimedia

Behalve tekst en afbeeldingen kunt u met FrontPage eenvoudig multimedia (geluid en
bewegende beelden) aan een webpagina toevoegen. FrontPage kent ook een aantal actieve
elementen om de webpagina extra aantrekkelijk te maken, hiervan worden er enkele
behandeld. U dient zich wel te realiseren dat deze actieve elementen niet door alle
browsers worden ondersteund.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− geluids- en videofragmenten aan een webpagina toevoegen;
− actieve elementen toevoegen.

Geluid

U kunt eenvoudig een geluidsbestand koppelen aan een webpagina zodat dit wordt
afgespeeld als de pagina wordt afgebeeld in een browser. Hiertoe opent u de webpagina in
FrontPage en kiest in het menu voor Bestand, Eigenschappen.

1

2 3

4

� U selecteert zonodig het tabblad Algemeen (door op de bladtab te klikken).
� In het tekstvak Locatie typt u de naam van het geluidsbestand.
� U kunt ook op de knop Bladeren klikken en het geluidsbestand selecteren.
� U schakelt het selectievak Permanent in als u het geluid continu wilt laten afspelen,

of u schakelt het selectie vak uit en typt in het tekstvak Lus het aantal malen dat u
het geluid wilt laten herhalen.

� • Open in de map met lesbestanden de website M2H4OEF1
• Open de website INDEX.HTM
• Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
• Klik op de knop Bladeren
• Open de map SOUNDS en selecteer het bestand DIGTEST.WAV
• Klik op de knop OK
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• Schakel het selectievak Permanent uit en klik op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen en test de webpagina in Internet Explorer

� Als u op deze wijze een geluidsfragment toevoegt, wordt dat niet afgespeeld door
Netscape Navigator.

Video

Met bewegende beelden kunt u uw webpagina's nog aantrekkelijker maken. U moet er wel
rekening mee houden dat deze vertragend werken omdat er relatief veel informatie moet
worden getransporteerd. U kunt videobestanden gebruiken die door Windows Mediaspeler
kunnen worden afgespeeld.

Om een videofragment toe te voegen kiest u in het menu voor Invoegen, Figuur, Video.
Het dialoogvenster Video wordt getoond. U selecteert het videofragment en klikt op de
knop OK. Afhankelijk van het gebruikte videobestand, wordt het eerste beeld van het
fragment in de webpagina getoond als afbeelding (bij .mpeg bestanden ziet u in de
webpagina een ).

� • Open de webpagina VERMAAK.HTM
• Verwijder de tekst "Video!"
• Kies in het menu voor Invoegen, Figuur, Video
• Selecteer het bestand VIDEO\UGACHAKA.AVI en klik op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen en test de webpagina in een browser

� Als u op deze wijze een videofragment invoegt, wordt dat niet afgespeeld door
Netscape Navigator.

� Om een videofragment van het type .MPG in te kunnen voegen, klikt u in het
dialoogvenster 'Video' op de knop  (Een bestand op uw computer selecteren) en
kiest u in de vervolgkeuzelijst 'Bestandstypen' voor 'Alle bestanden (*.*)'.

Actieve elementen

Knop met aanwijseffect

Met de Knop met aanwijseffect kunt u eenvoudig een knop met een dynamisch uiterlijk
maken. De knop wordt gekoppeld aan een hyperlink. U kunt verschillende visuele effecten
definiëren voor als de gebruiker op de knop klikt, of zelfs maar met de muisaanwijzer over
de knop beweegt.

Om een Knop met aanwijseffect in te voegen, kiest u in het menu voor Invoegen,
Onderdeel, Knop met aanwijseffect.
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4

� In het tekstvak Knoptekst typt u de naam van de knop.
� In het tekstvak Koppelen aan vult u de hyperlink in. U kunt hiervoor ook de knop

Bladeren gebruiken.
� Met de knop Lettertype, kunt u de opmaak van de tekst wijzigen.
� Met de overige knoppen bepaalt u het aanwijseffect van de knop.

� • Open de webpagina INDEX.HTM
• Verwijder de tekst "Reizen"
• Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Knop met aanwijseffect
• Typ in het tekstvak Knoptekst de tekst "Reizen"
• Klik op de knop Bladeren
• Selecteer in het dialoogvenster Hyperlink voor knop met aanwijseffect selecteren

de webpagina REIZEN.HTM en klik op de knop OK
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Knopkleur de kleur Zeeblauw
• Klik op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen en test de webpagina in een browser

Lichtkrant

Een lichtkrant is een tekst die beweegt in een balk over de breedte (eventueel ook minder)
van de webpagina. Door de continue beweging trekt de pagina aandacht, maar overdreven
gebruik leidt de gebruiker af.

Om een lichtkrant in te voegen kiest u in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Lichtkrant.
Het dialoogvenster Eigenschappen van lichtkrant verschijnt:

1

2

� In het tekstvak Tekst typt u de tekst die u in de lichtkrant wilt laten verschijnen.
� In deze vakken stelt u details omtrent de gewenste beweging in.
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Bezoekersteller

Een bezoekersteller geeft het aantal bezoeken aan de webpagina weer.

Om een bezoekersteller in te voegen, kiest u in het menu voor Invoegen, Onderdeel,
Bezoekersteller.

1

2

3

� U kiest de gewenste stijl voor de teller.
� Eventueel kunt u de beginwaarde instellen en het aantal cijfers.
� U klikt op de knop OK.

� De bezoekersteller werkt alleen als de pagina wordt gepubliceerd naar een webserver
met FrontPage serverextensies.

� • Open zonodig de webpagina INDEX.HTM
• Plaats de invoegpositie achter het woord "Page" in de eerste alinea
• Druk op de toets Enter
• Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Lichtkrant
• Typ in het tekstvak Tekst de tekst " Vakantie thuis? Ook dat kan met Holiday

Huis" en klik op de knop OK
• Plaats de invoegpositie voor de "©" onder in de pagina
• Druk op de toets Enter en daarna op de toets ←
• Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Bezoekersteller
• Selecteer in het groepsvak Tellerstijl het tweede keuzerondje
• Klik op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen en test de webpagina in een browser

De bezoekersteller werkt niet want de website is nog niet gepubliceerd
• Kies in het menu van FrontPage voor Bestand, Web publiceren
• Typ als het adres: de naam van de server, uw PC-nummer met een streepje en de

webnaam "HolidayHouse". Bijvoorbeeld:
"http://docentpc/PC12-HolidayHouse". Raadpleeg zonodig de docent

• Klik in het dialoogvenster Microsoft FrontPage op de hyperlink Hier klikken voor
de weergave van de gepubliceerde website
De bezoekersteller staat op "1"

• Sluit de browser en klik nogmaals op de hyperlink Hier klikken voor de weergave
van de gepubliceerde website
De bezoekersteller staat op "2"
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• Sluit de browser
• Klik in het dialoogvenster Microsoft FrontPage op de knop Gereed

Procedures

Achtergrondgeluid invoegen
− Open de webpagina in FrontPage
− Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
− Selecteer zonodig het tabblad Algemeen
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Typ in het tekstvak Locatie de naam van het geluidsbestand
• Klik op de knop Bladeren en selecteer het geluidsbestand

− Schakel het selectievak Permanent naar keuze in of uit
− Klik op de knop OK

Videofragment invoegen
− Kies in het menu voor Invoegen, Figuur, Video
− Selecteer het videofragment
− Klik op de knop OK

Knop met aanwijseffect invoegen
− Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Knop met aanwijseffect
− Typ in het tekstvak Knoptekst de naam van de knop
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Typ in het tekstvak Koppelen aan de hyperlink in
• Klik op de knop Bladeren en selecteer de doelwebpagina

− Klik desgewenst op de knop Lettertype om de opmaak van de tekst te wijzigen
− Stel het effect voor de knop in
− Klik op de knop OK

Lichtkrant invoegen
− Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Lichtkrant
− Typ in het tekstvak Tekst de tekst voor de lichtkrant
− Stel de details omtrent de gewenste beweging in
− Klik op de knop OK

Bezoekersteller invoegen
− Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Bezoekersteller
− Kies de gewenste stijl voor de teller
− Stel eventueel de beginwaarde in en het aantal cijfers
− Klik op de knop OK
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Opgaven

Opgave 1: Achtergrondgeluid gebruiken
 1. Open de website M2H4OPG1
 2. Voeg aan de webpagina INDEX.HTM het geluidsfragment BACKGROUND.WAV toe.
 3. Voeg aan de webpagina VERMAAK.HTM het geluidsfragment HAMSTER.WAV toe.

Stel in dat het slechts tweemaal wordt afgespeeld.
 4. Controleer het resultaat in een browser.
 5. Sluit de browser.

Opgave 2: Knop met aanwijseffect maken
 1. Open zonodig de website M2H4OPG1 met de gemaakte wijzigingen.
 2. Maak in de webpagina VERMAAK.HTM twee knoppen met aanwijseffect ("toekomst"

en "Fun") en laat deze naar respectievelijk de webpagina's FUTURE.HTM en
FUN.HTM wijzen.

 3. Maak in de betreffende webpagina's een knop met aanwijseffect terug.
 4. Controleer de website in een browser.
 5. Sluit de browser.

 6. 
Opgave 3: Videofragment invoegen

 1. Voeg in de webpagina FUTURE.HTM het videofragment FUTURE.AVI in.
 2. Voeg in de webpagina FUN.HTM het videofragment ALIENSONG.MPG in.

Tip: gebruik de knop  (Een bestand op uw computer selecteren) en kies voor 'Alle
bestanden (*.*).

 3. Controleer de website in een browser.
 4. Sluit de browser.

 5. 
Opgave 4: Lichtkrant invoegen

 1. Verwijder de eerste alinea in de webpagina VERMAAK.HTM en maak hiervoor in de
plaats een lichtkrant. Verzin zelf een tekst.

 2. Stel de volgende eigenschappen in voor de lichtkrant:
In het groepsvak Snelheid: Vertraging: 1 en Aantal: 16.
In het groepsvak Beweging: Heen en weer.

 3. Controleer de website in een browser.
 4. Sluit de browser.
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Hoofdstuk 5
Paginasjabloon

In grotere websites komen meestal meerdere webpagina's voor met eenzelfde opbouw.
Niet alleen de opmaak is daarbij grotendeels hetzelfde, ook de inhoud bevat steeds
terugkerende elementen (bijvoorbeeld een logo, een copyrightmelding).

Een paginasjabloon is een webpagina die alle basiselementen voor de vormgeving en
inhoud van een webpagina bevat. Deze kan als start voor een nieuwe webpagina dienen.
Dit bespaart tijd en bevordert de kwaliteit van de website.

Het is in FrontPage ook mogelijk een websjabloon te maken maar dit valt buiten het bestek
van deze basiscursus.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− een paginasjabloon gebruiken;
− een nieuwe paginasjabloon maken;
− een bestaande paginasjabloon wijzigen en verwijderen.

Een paginasjabloon gebruiken

Om een nieuwe webpagina te maken op basis van een paginasjabloon activeert u de
websiteweergave Pagina en kiest in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina. Het
dialoogvenster Nieuw wordt getoond:

1

2

3

4

5

� U activeert zonodig het tabblad Algemeen door op de bladtab te klikken.
� U selecteert het gewenste sjabloon.
� Vaak staan hier aanwijzingen voor het gebruik van deze webpagina.
� Voorbeeld van de webpagina.
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� U klikt op de knop OK om een nieuwe webpagina te maken die de opmaak en de
inhoud van de geselecteerde sjabloon krijgt.

� • Open een willekeurige website
• Activeer de websiteweergave Pagina
• Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
• Selecteer de sjabloon Hoofdtekst van één kolom en klik op de knop OK
• Bekijk de opmaak van de webpagina
• Sluit de webpagina maar bewaar deze niet
• Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
• Selecteer de sjabloon Hoofdtekst in één kolom en inhoudsopgave links
• Klik op de knop OK
• Bekijk de opmaak van de webpagina
• Sluit de webpagina maar bewaar deze niet
• Sluit de website niet

Nieuwe paginasjabloon maken

Om een nieuwe paginasjabloon te maken, maakt u eerst een webpagina met de gewenste
inhoud en opmaak. Daarna slaat u de webpagina op als sjabloon.

Om een webpagina op te slaan als sjabloon kiest u in het menu voor Bestand, Opslaan als.

1

2
3

� U selecteert de map waar u de sjabloon wilt opslaan.
� In de vervolgkeuzelijst Opslaan als kiest u voor FrontPage-sjabloon (*.tem).
� U klikt op de knop Opslaan.
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Het dialoogvenster Opslaan als sjabloon verschijnt:

2

1

3

4

5

� De titel van de sjabloon in het dialoogvenster Nieuw.
� De naam van de sjabloon.
� In het tekstvak Beschrijving typt u aanwijzingen voor het gebruik van de sjabloon.
� Als het selectievak Sjabloon opslaan in het huidige web is ingeschakeld, wordt de

sjabloon voor iedereen die de website moet aanpassen toegankelijk. Als u het
selectievak uitschakelt, kunt u alleen zelf van de sjabloon gebruik maken.

� U klikt op de knop OK om de sjabloon op te slaan.

Als u een nieuwe pagina wilt maken en in het menu kiest voor Bestand, Nieuw, Pagina
wordt de nieuwe sjabloon op het tabblad Algemeen getoond.

� • Open een nieuwe lege pagina
• Kies in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel
• Stel de eigenschappen als volgt in: 7 Rijen, 3 Kolommen, Randdikte 0
• Klik op de knop OK
• Voeg de cellen van de bovenste rij samen
• Kies in de werkbalk Opmaak in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel voor Kop 3
• Typ de tekst "Weekaanbieding van reisbureau Holiday House"
• Typ in de cellen van de eerste kolom, onder elkaar: "Bestemming", "Vervoer",

Reisvorm", "Periode", "Extra's", "Contactpersoon"
• Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
• Kies in de vervolgkeuzelijst Opslaan als voor FrontPage-sjabloon (*.tem)
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de naam "AANBIEDING.TEM"
• Klik op de knop Opslaan
• Typ in het tekstvak Titel "Weekaanbieding van reisbureau Holiday House"
• Typ in het tekstvak Naam "Aanbieding"
• Typ in het tekstvak Beschrijving "Sjabloon voor de wekelijkse aanbieding."
• Schakel het selectievak Sjabloon opslaan in het huidige web in
• Klik op de knop OK
• Sluit de sjabloon
• Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
• Selecteer de sjabloon "Weekaanbieding van reisbureau Holiday House"
• Klik op de knop OK

Een nieuwe webpagina op basis van de sjabloon wordt geopend
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• Sluit de webpagina niet

Paginasjabloon wijzigen

De aanbevolen methode is het bewerken van een webpagina die u nieuw heeft gemaakt op
basis van de sjabloon. Hiermee overschrijft u de oude sjabloon. U bewerkt dus niet direct
de oude sjabloon.

Om een paginasjabloon te wijzigen, volgt u de volgende procedure:
 1. open een webpagina op basis van de sjabloon;
 2. bewerk de webpagina;
 3. sla deze opnieuw op als sjabloon en overschrijf de originele sjabloon.

Webpagina openen op basis van de sjabloon
Om een webpagina te openen op basis van de sjabloon, kiest u in het menu voor Bestand,
Nieuw, Pagina. U activeert het tabblad Algemeen, u selecteert de gewenste sjabloon en u
klikt op de knop OK.

De webpagina bewerken
U kunt de webpagina bewerken alsof het een gewone webpagina is. Feitelijk is het ook
een gewone webpagina.

Paginasjabloon opnieuw opslaan
Om de sjabloon opnieuw op te slaan, kiest u in het menu voor Bestand, Opslaan als. U
kiest (net als beschreven in paragraaf Nieuw sjabloon maken op pagina 50) in de
vervolgkeuzelijst Opslaan als voor FrontPage-sjabloon (*.tem) en u klikt op de knop
Opslaan. U vult de Titel, de Naam (zorg ervoor dat deze gelijk is aan die van de oude
sjabloon) en de Beschrijving in. Schakel het selectievak Sjabloon opslaan in het huidige
web in en klik op de knop OK. FrontPage waarschuwt u dat de sjabloon al bestaat. Klik op
Ja om de oude sjabloon te overschrijven.

Paginasjabloon verwijderen

Om een sjabloon te verwijderen, activeert u de websiteweergave Mappen en selecteert u
in het deelvenster Mappenlijst de map _SHAREDTEMPLATES\PAGES. Als de map
_SHAREDTEMPLATES niet zichtbaar is, moet u de webinstellingen aanpassen. Kies
hiervoor in het menu voor Extra, Webinstellingen en activeer het tabblad Geavanceerd.
Schakel het selectievak Documenten in verborgen mappen weergeven in en klik op de
knop OK. Als FrontPage vraagt of u het web wilt vernieuwen, klikt u op de knop Ja.
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Klik met de rechtermuisknop op de submap van de sjabloon. Dat is de map met de naam
van de sjabloon (niet de titel), die eindigt op .TEM. Kies in het snelmenu voor Verwijderen
en klik op de knop Ja.

� • Ga naar de nog geopende webpagina op basis van de sjabloon "Weekaanbieding"
• Plaats de invoegpositie in de eerste rij van de tabel
• Klik in de werkbalk Opmaak op de knop  (Centreren)
• Selecteer de kolom van "Bestemming" tot "Contactpersoon"
• Klik in de werkbalk Opmaak op de knop  (Cursief)
• Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
• Kies in de vervolgkeuzelijst Opslaan als voor FrontPage-sjabloon (*.tem)
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de naam "AANBIEDING.TEM"
• Klik op de knop Opslaan
• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Ja
• Sluit de sjabloon
• Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
• Selecteer de sjabloon "Weekaanbieding van reisbureau Holiday House"
• Klik op de knop OK

Een nieuwe webpagina op basis van de gewijzigde sjabloon wordt geopend

� Als u een sjabloon wilt verwijderen die niet in de website is opgeslagen, bevindt die
zich in het bestandssysteem in de submap \Application Data\FrontPage\Pages onder
de naam van de gebruiker die de sjabloon heeft gemaakt. De exacte locatie van deze
submap is afhankelijk van de installatie van het besturingssysteem.

Procedures

Webpagina maken op basis van een sjabloon
− Activeer de websiteweergave Pagina
− Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
− Activeer het tabblad Algemeen
− Selecteer de gewenste sjabloon
− Klik op de knop OK

Paginasjabloon maken
− Maak een webpagina met de gewenste inhoud en opmaak
− Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
− Selecteer zonodig de map waar u de sjabloon wilt opslaan
− Kies in de vervolgkeuzelijst Opslaan als voor FrontPage-sjabloon (*.tem)
− Klik op de knop Opslaan
− Typ in het tekstvak Titel de titel van de sjabloon
− Typ in het tekstvak Naam de bestandsnaam van het sjabloon
− Typ in het tekstvak Beschrijving aanwijzingen voor het gebruik van de sjabloon
− Schakel het selectievak Sjabloon opslaan in het huidige web in
− Klik op de knop OK
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Paginasjabloon wijzigen
− Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
− Activeer het tabblad Algemeen, selecteer de gewenste sjabloon en klik op de knop OK
− Bewerk de webpagina
− Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
− Selecteer zonodig de map waar u de sjabloon wilt opslaan
− Kies in de vervolgkeuzelijst Opslaan als voor FrontPage-sjabloon (*.tem)
− Klik op de knop Opslaan
− Typ in het tekstvak Titel de titel van de sjabloon
− Typ in het tekstvak Naam de bestandsnaam van het sjabloon
− Typ in het tekstvak Beschrijving aanwijzingen voor het gebruik van de sjabloon
− Schakel het selectievak Sjabloon opslaan in het huidige web in
− Klik op de knop OK
− Klik op de knop Ja

Paginasjabloon verwijderen
− Activeer de websiteweergave Mappen
− Selecteer in het deelvenster Mappenlijst de map _SHAREDTEMPLATES\PAGES
− Als deze niet zichtbaar is, moet u de webinstellingen aanpassen:

• Kies in het menu voor Extra, Webinstellingen
• Activeer het tabblad Geavanceerd
• Schakel het selectievak Documenten in verborgen mappen weergeven in
• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Ja

− Klik met de rechtermuisknop op de submap van de sjabloon
− Kies in het snelmenu voor Verwijderen
− Klik op de knop Ja

Niet-websitegebonden sjabloon verwijderen
− Open met Windows Verkenner de submap \Application Data\FrontPage\Pages onder de

naam van de gebruiker die de sjabloon heeft gemaakt
− Verwijder de sjabloon aldaar
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Opgaven

Opgave 1: Een paginasjabloon maken
 1. Open een nieuwe lege webpagina.
 2. Voeg een tabel in van zes rijen en twee kolommen, met een randdikte 1.
 3. Voeg de cellen van de eerste rij samen en plaats hierin de tekst "Telefoonnotitie" met

opmaakprofiel Kop 1.
 4. Typ in de rechterkolom onder elkaar "Gebeld door", "Datum", "Tijd", "Onderwerp" en

"Afspraken".
 5. Maak de teksten verder naar eigen inzicht op. Geef de pagina een bijpassende

achtergrondkleur.
 6. Sla de pagina op als sjabloon in het huidige web, met als naam "Telefoon" en als titel

"Telefoonnotitie". Bedenk zelf een goede beschrijving.

 

Opgave 2: Webpagina's maken op basis van een paginasjabloon
 1. Maak enkele nieuwe pagina's op basis van de sjabloon Telefoonnotitie.
 2. Sla de webpagina's op
 3. Bekijk deze in een browser.
 4. Sluit de webpagina's.

Opgave 3: Paginasjabloon verwijderen
 1. Verwijder de sjabloon Telefoonnotitie uit de map _SHAREDTEMPLATES\PAGES van

de huidige website.
 2. Controleer of de sjabloon daadwerkelijk niet meer bestaat door te proberen een

nieuwe webpagina te maken op basis van de sjabloon.
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Hoofdstuk 6
Opmaakmodellen

In hoofdstuk 1 heeft u gezien dat u een alinea tekst kunt opmaken met een opmaakprofiel.
Ook heeft u gezien dat u een opmaakprofiel kunt wijzigen, die wijziging geldt dan voor die
ene webpagina en de opmaakinformatie van het opmaakprofiel wordt in de webpagina zelf
opgeslagen. Deze methode heeft twee nadelen: wijzigingen moeten in iedere webpagina
apart worden doorgevoerd en iedere webpagina wordt groter (en dus trager) omdat deze
'losse' opmaakinformatie bevat.

Om een website als geheel in dezelfde stijl op te maken, kunt u beter externe
opmaakmodellen gebruiken. Een extern opmaakmodel bevat slechts de gewijzigde
opmaakprofielen en wordt als apart bestand opgeslagen. Het bevat dus geen tekst of
afbeeldingen zoals een gewone webpagina, maar alleen opmaakinformatie. De
webpagina's verwijzen naar het opmaakmodel om van de opmaakinformatie gebruik te
kunnen maken.

Er was er eens en dat
mag je weten

Om de bus heen

Regenachtig warm

Zonnig en gezellig

Webpagina's Extern opmaakmodel Opgemaakt resultaat

Er was er eens en dat
mag je weten

Om de bus heen

Regenachtig warm

Zonnig en gezellig

Er was er eens en dat
mag je weten

Om de bus heen

Regenachtig warm

Zonnig en gezellig

Kleur
Opmaak

Dit heeft enkele voordelen: bij wijzigingen in de opmaak hoeft alleen het externe
opmaakmodel te worden aangepast en de webpagina's zelf zijn kleiner. Bij het inlezen van
webpagina's hoeft de opmaakinformatie maar één keer te worden ingelezen; voor
vervolgpagina's is dat niet meer nodig en dus sneller.

Soorten opmaakmodellen
Voor de begripsvorming is het goed om de volgende modellen te onderscheiden:
− extern opmaakmodel. Deze is hierboven omschreven en wordt in de volgende

paragrafen nader toegelicht;
− intern opmaakmodel. Hierbij wordt de opmaak informatie in de webpagina zelf

opgeslagen. Bij het wijzigen van een opmaakprofiel (zoals beschreven in hoofdstuk 1)
wordt er een intern opmaakmodel aangemaakt;

− in line opmaakprofiel. Als u meer met HTML zou gaan werken, komt u ook in aanraking
met in line opmaakprofielen. In deze cursus blijven ze verder buiten beschouwing.
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Trapsgewijze opmaakmodellen
Als er meerdere opmaakmodellen gelijktijdig worden gebruikt, spreekt men van
trapsgewijze opmaakmodellen. De term trapsgewijs duidt erop dat eerst het eerste
opmaakmodel wordt ingelezen, dan de tweede enzovoort. Let op: als in meerdere
opmaakmodellen dezelfde opmaakeigenschap wordt ingesteld, bijvoorbeeld de lettergrootte
of de achtergrondkleur, geldt de laatst ingelezen instelling. De inleesvolgorde is: extern
opmaakmodel, intern opmaakmodel, in line opmaakprofiel.

opmaak 1opmaak 1

opmaak 2

tekst 1
tekst 2

extern
opmaak
model 1

extern
opmaak
model 2

webpagina opgemaakte
webpagina

tekst 1

tekst 2

In het bovenstaande voorbeeld wordt "tekst 1" opgemaakt volgens de instellingen in
extern opmaakprofiel 2, en "tekst 2" volgens extern opmaakprofiel 1.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− een extern opmaakmodel gebruiken;
− zelf een extern opmaakprofiel maken en wijzigen;
− een extern opmaakmodel verwijderen.

� Het is mogelijk om van ieder soort opmaakmodel meerdere exemplaren te gebruiken.
Het trapsgewijze karakter blijft behouden: de laatst ingelezen instelling geldt.

� De Engels termen voor trapsgewijze opmaakmodellen zijn:
extern opmaakmodel: External Style Sheet;
intern opmaakmodel: Embedded Style Sheet;
in line opmaakprofiel: Inline Style Sheet.
Tezamen worden ze Cascading Style Sheets genoemd.

Een extern opmaakmodel gebruiken

Om een extern opmaakmodel aan een webpagina te koppelen, opent u de webpagina in
FrontPage en kiest u in het menu voor Opmaak, Opmaakmodel koppelen. Het
dialoogvenster Opmaakmodel koppelen verschijnt:

1

2
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� Met een klik op de knop Toevoegen wordt het dialoogvenster Hyperlink selecteren
getoond, zie hieronder. Hiermee selecteert u het gewenste opmaakmodel.

� U klikt op de knop OK om de geselecteerde opmaakmodellen aan de webpagina te
koppelen.

1

2

� U selecteert het gewenste opmaakmodel.
� U klikt op de knop OK.

� • Open in de map met lesbestanden de website M2H6OEF1
• Open de webpagina FORMULIER.HTM
• Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakmodel koppelen
• Klik op de knop Toevoegen
• Selecteer het bestand \CSS\FORMULIER.CSS
• Klik tweemaal op de knop OK

De achtergrondkleur wordt lichtgeel, volgens de stijl van het opmaakmodel
• Bewaar de wijzigingen en sluit de webpagina

� Om in de websiteweergave 'Mappen' een extern opmaakmodel te koppelen
selecteert u de webpagina('s) en kiest u in het menu 'Opmaak, Opmaakmodel
koppelen'. Dit is soms sneller, maar u ziet het resultaat niet direct.

� Om alle webpagina's in de website in één keer aan een extern opmaakmodel te
koppelen selecteert u in het dialoogvenster 'Opmaakmodel koppelen' het keuzerondje
'Alle pagina's'.

Opmaakprofiel in een extern opmaakmodel wijzigen

Om een opmaakprofiel in een extern opmaakmodel te wijzigen, opent u het externe
opmaakmodel in FrontPage en kiest u in het menu voor Opmaak, Opmaakprofiel of u klikt
in de werkbalk Opmaak op de knop Opmaakprofiel. Het dialoogvenster Opmaakprofiel
verschijnt:
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2

3

4

� In de lijst met opmaakprofielen selecteert u het profiel dat u wilt wijzigen.
� In de vervolgkeuzelijst Lijst kunt u kiezen tussen Alle HTML-opmaakcodes (de

standaard opmaakprofielen) en Opmaakprofielen van de gebruiker. Zodra u een
standaard opmaakprofiel heeft gewijzigd, wordt deze in de lijst Opmaakprofielen van
de gebruiker opgenomen.

� U klikt op de knop Wijzigen om het geselecteerde opmaakprofiel te wijzigen. Zie
hieronder.

� U klikt op de knop OK om het gewijzigde opmaakprofiel in het externe opmaakmodel
op te slaan.

1

2

� U klikt op de knop Opmaak en u kiest uit het menu de eigenschap die u wilt
veranderen. Een dialoogvenster voor de betreffende eigenschappen verschijnt. U
maakt de wijzigingen en u sluit dit dialoogvenster door op de knop OK te klikken.
U klikt zonodig nogmaals op de knop Opmaak om een andere eigenschap te
wijzigen.

� U bevestigt de wijzigingen voor dit opmaakprofiel door op de knop OK te klikken.
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Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht, slaat u het externe opmaakmodel op en sluit u
het. U hoeft aan de webpagina's die aan het opmaakmodel zijn gekoppeld niets te
veranderen.

� • Open in de map CSS het externe opmaakmodel FORMULIER.CSS
• Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakprofiel
• Selecteer zonodig het opmaakprofiel body
• Klik op de knop Wijzigen
• Klik in het dialoogvenster Opmaakprofiel wijzigen op de knop Opmaak
• Kies in het menu voor Rand en activeer het tabblad Arcering
• Kies in de vervolgkeuzelijst Achtergrondkleur voor Groenblauw
• Klik driemaal op de knop OK
• Bewaar de wijzigingen en het externe opmaakmodel
• Controleer de webpagina FORMULIER.HTM in een browser

De achtergrondkleur is nu groenblauw
• Sluit de browser en sluit de webpagina

� Standaard wordt de werkbalk 'Opmaakprofiel' geopend. Deze kunt u ook zelf in- of
uitschakelen door in het menu te kiezen voor 'Beeld, Werkbalken'. Schakel de optie
'Opmaakprofiel' in respectievelijk uit.

Nieuw extern opmaakmodel maken

Om een nieuw extern opmaakmodel te maken, activeert u de websiteweergave Pagina. U
kiest in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina en activeert het tabblad Opmaakmodellen.
U selecteert het lege opmaakmodel Normaal opmaakmodel en klikt op de knop OK. In
FrontPage wordt nu een nieuwe pagina NIEUWE_PAGINA_1.CSS geopend:

Wijzig de gewenste opmaakprofielen in het externe opmaakmodel, en sla het als .CSS-
bestand op in de website. Het is dan beschikbaar om aan webpagina's te worden
gekoppeld.

� Kies voor een extern opmaakmodel bij voorkeur een naam die de functie van het
opmaakmodel weergeeft en niet een naam die de opmaak beschrijft. Bijvoorbeeld:
"AANBIEDING.CSS" in plaats van "GEEL_MET_GROEN_RANDJE.CSS".
Hiermee voorkomt u dat bij een wijziging van de opmaak ook alle bestandsnamen
moeten worden aangepast.

Extern opmaakmodel verwijderen

Als u een extern opmaakmodel niet meer wilt gebruiken, verwijder dan eerst in alle
webpagina's de koppeling naar het opmaakmodel. Verwijder daarna het .CSS-bestand (het
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externe opmaakmodel zelf) uit de website (zie ook paragraaf "Opslagstructuur aanpassen"
in hoofdstuk 3 van module 1).

Om een koppeling naar een opmaakmodel te verwijderen, opent u de webpagina en kiest u
in het menu voor Opmaak, Opmaakmodel koppelen. U selecteert in de lijst URL het
opmaakmodel en klikt op de knop Verwijderen.

� Om te controleren of er nog bestanden zijn die naar het opmaakmodel verwijzen,
activeert u de websiteweergave 'Hyperlinks' en selecteert u het opmaakmodel. Als
er nog hyperlinks naar verwijzen, is het bestand nog gekoppeld.

� • Activeer de websiteweergave Pagina
• Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
• Activeer het tabblad Opmaakmodellen
• Selecteer zonodig het opmaakmodel Normaal opmaakmodel
• Klik op de knop OK
• Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakprofiel
• Selecteer zonodig het opmaakprofiel body
• Klik op de knop Wijzigen
• Klik in het dialoogvenster Opmaakprofiel wijzigen op de knop Opmaak
• Kies in het menu voor Rand en activeer het tabblad Arcering
• Kies in de vervolgkeuzelijst Achtergrondkleur voor Blauw
• Klik driemaal op de knop OK

Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
• Type de naam "AANBIEDING" en klik op de knop Opslaan
• Sluit het externe opmaakmodel
• Open de webpagina TREINEN\TREIN.HTM
• Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakmodel koppelen
• Klik op de knop Toevoegen
• Selecteer het opmaakmodel AANBIEDING.CSS en klik tweemaal op de knop OK

De achtergrond is nu blauw
• Kies in het menu voor Bestand, Sluiten
• Klik op de knop Nee om de wijzigingen niet te bewaren
• Activeer de websiteweergave Mappen
• Selecteer het opmaakmodel AANBIEDING.CSS
• Druk op de toets Delete en klik op de knop Ja

Het nieuwe opmaakmodel wordt verwijderd
• Sluit de website

Procedures

Extern opmaakmodel aan webpagina('s) koppelen
− Open de webpagina in FrontPage
− Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakmodel koppelen
− Selecteer desgewenst het keuzerondje Alle pagina's
− Klik op de knop Toevoegen
− Selecteer het gewenste opmaakmodel
− Klik tweemaal op de knop OK
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Opmaakprofiel in extern opmaakmodel wijzigen
− Open het externe opmaakmodel in FrontPage
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakprofiel
• Klik in de werkbalk Opmaak op de knop Opmaakprofiel

− Kies in de vervolgkeuzelijst Lijst voor Alle HTML-opmaakcodes of Opmaakprofielen van
de gebruiker

− Selecteer in de lijst met opmaakprofielen het profiel dat u wilt wijzigen
− Klik op de knop Wijzigen
− Klik op de knop Opmaak en kies uit het menu de gewenste eigenschap
− Maak de wijzigingen
− Klik driemaal op de knop OK
− Kies in het menu voor Bestand, Opslaan

Nieuw extern opmaakmodel maken
− Activeer de websiteweergave Pagina
− Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
− Activeer het tabblad Opmaakmodellen
− Selecteer het lege opmaakmodel Normaal opmaakmodel
− Klik op de knop OK
− Wijzig de gewenste opmaakprofielen
− Sla het opmaakmodel op als .CSS-bestand
− Kies een naam die de functie van het model beschrijft

Koppeling van webpagina met extern opmaakmodel verwijderen
− Open de webpagina
− Kies in het menu voor Opmaak, Opmaakmodel koppelen
− Selecteer in de lijst URL het opmaakmodel
− Klik op de knop Verwijderen
− Klik op de knop OK

Extern opmaakmodel verwijderen
− Verwijder eerst in alle webpagina's de koppeling naar het opmaakmodel
− Selecteer in de websiteweergave Mappen het opmaakmodel
− Druk op de knop Delete
− Klik op de knop Ja

Gebruik van extern opmaakmodel controleren
− Activeer de websiteweergave Hyperlinks
− Selecteer het betreffende opmaakmodel
− Als er nog hyperlinks naar verwijzen, is het bestand nog gekoppeld
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Opgaven

Opgave 1: Externe opmaakmodellen koppellen
 1. Open in de map met lesbestanden de website M2H6OPG1
 2. Koppel het externe opmaakmodel REGULIERAANBOD aan alle webpagina's.

Tip: gebruik het keuzerondje Alle pagina's.
 3. Verwijder de koppeling voor de webpagina FORMULIER en koppel deze aan het

externe opmaakmodel FORMULIER.
 4. Verwijder de koppeling voor de webpagina VERSLAG en koppel deze aan het externe

opmaakmodel REISVERSLAG.
 5. Verwijder de koppeling voor de webpagina's HOME en INDEX en koppel deze aan het

externe opmaakmodel INTRODUCTIE.
 6. Kies de websiteweergave Hyperlinks en selecteer achtereenvolgens in de map CSS de

vier opmaakmodellen. Controleer dat de externe opmaakmodellen zijn gekoppeld
volgens onderstaande tabel:

Webpagina Extern opmaakmodel

FORMULIER.HTM FORMULIER.CSS

HOME.HTM INTRODUCTIE.CSS

INDEX.HTM INTRODUCTIE.CSS

VERSLAG.HTM REISVERSLAG.CSS

ALLE OVERIGE REGULIERAANBOD.CSS

 7. Controleer het resultaat in een browser. Hebben alle webpagina's een
achtergrondkleur?

Opgave 2: Volgorde van inlezen van externe opmaakmodellen wijzigen
 1. Open de website uit de vorige opgave.
 2. Bekijk de website in een browser. Let hierbij vooral op de achtergrondkleur en de

regelafstand van de webpagina's.
De twee introductiepagina's hebben een lichtgrijze achtergrond, de webpagina's die
het aanbod beschrijven hebben een zalmkleurige achtergrond.
De twee introductiepagina's hebben een extra grote regelafstand.

 3. Activeer de websiteweergave Mappen en selecteer de twee introductiepagina's. Voeg
hieraan het externe opmaakmodel REGULIERAANBOD toe.

 4. Controleer het resultaat in een browser, begin bij de webpagina INDEX.HTM
De twee introductiepagina's hebben nu ook een zalmkleurige achtergrond, de grote
regelafstand blijft behouden.

 5. Open de webpagina INDEX.HTM en verwissel de volgorde van de opmaakmodellen.
Tip: kies in het menu voor Opmaak, Opmaakmodel koppelen. Selecteer in het
dialoogvenster het opmaakmodel INTRODUCTIE.CSS en klik op de knop Omlaag.

 6. Controleer het resultaat in een browser.
De eerste introductiepagina "INDEX.HTM" heeft nu een lichtgrijze achtergrond. Beide
introductiepagina's hebben de grote regelafstand behouden.
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Hoofdstuk 7
Case

U gaat een website maken waarin u verslag doet van de vakantie die u dit jaar in Weesp
heeft doorgebracht. Er is materiaal aanwezig in de vorm van afbeeldingen, tekst, een
opmaakmodel en een geluidsfragment. Voor de opmaak worden aanwijzingen gegeven,
maar gebruik vooral ook uw eigen creativiteit. Gebruik voor deze case de map M2H7CASE
in de map met lesbestanden.

Lees eerst de gehele case door!

 1. In de website wordt steeds weer gebruik gemaakt van webpagina's waarop een tabel
als stramien is gebruikt. Daarom maakt u eerst een paginasjabloon met dit stramien.
Maak een paginasjabloon met een tabel van twee rijen en twee kolommen, over de
gehele breedte van de pagina (gebruik een randdikte van nul. Voeg de twee cellen van
de eerste rij samen en sla de sjabloon op in het huidige web.

 2. De website bestaat in principe uit vijf webpagina's. Maak deze, op basis van het
paginasjabloon uit opgave 1.

Webpagina Inhoud

INDEX.HTM Homepage.

PLATTEGROND.HTM Kaartje van Weesp en omgeving.

SKEELER.HTM Routebeschrijving skeelertocht.

VRIEND.HTM Molen De Vriendschap.

EENDR.HTM Molen Eendracht

 3. Open de homepage. Plaats in de eerste rij van de tabel een beschrijvende tekst,
gebruik hiervoor eventueel het bestand M2H7CA15.TXT

 4. Maak in de eerste kolom van de tweede rij een lijst met opsommingtekens van vier
regels. Gebruik de woorden "Plattegrond", "Skeelertocht", Vriendschap" en
"Eendracht".

 5. Voeg in de laatste cel de afbeelding M2H7CA01.GIF in.
 6. Voeg boven de tabel een lichtkrant in met een pakkende tekst. Plaats onderaan de

pagina een bezoekersteller.
 7. Geef de homepage een titel die zowel de lading dekt als tot de verbeelding spreekt.
 8. Publiceer de website, en controleer het resultaat. Gebruik als adres de naam van de

server, uw PC-nummer met een streepje en de webnaam "M2Case". Bijvoorbeeld:
"http://DOCENT/PC12-M2Case". Raadpleeg zonodig de docent.
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 9. Open de webpagina PLATTEGROND en geef ook deze een passende titel.
 10. Voeg de afbeelding M2H7CA02.JPG in en zorg voor een tekstvervanging.
 11. Maak vanuit de homepage een hyperlink naar deze webpagina; gebruik het woord

"Plattegrond".
 12. Publiceer en test het resultaat.
 13. Open de webpagina SKEELER en geef deze een passende titel.
 14. Voeg het tekstbestand M2H7CA03.TXT in, dit is de routebeschrijving. Maak gebruik

van bladwijzers om via de kopjes "Abcoude", "Loenen" en "Nigtevecht" naar het
corresponderende deel in de webpagina te springen.

 15. Maak vanuit de homepage een hyperlink naar deze webpagina; gebruikt het woord
"Skeelertocht".

 16. Maak in de webpagina met de plattegrond een hotspot ter hoogte van de gemeente
Weesp en maak hiervan een hyperlink naar de routebeschrijving.

 17. Publiceer en test het resultaat.
 18. Open de webpagina VRIEND en geef ook deze een passende titel.
 19. Gebruik het tekstbestand M2H7CA04.TXT en de afbeeldingen M2H7CA05.JPG en

M2H7CA06.JPG. De liggende afbeelding is de molen gezien vanaf het oude centrum,
de staande afbeelding is gezien vanaf de Utrechtseweg. Schuif zonodig met de tekst
om dit duidelijk tot uiting te laten komen in de webpagina.

 20. Geef de beide afbeeldingen een tekstvervanging en maak afbeeldingshyperlinks: van
de liggende afbeelding naar M2H7CA07.JPG en van de staande afbeelding naar
M2H7CA08.JPG

 21. Maak vanuit de homepage een hyperlink naar deze webpagina.
 22. Publiceer en test het resultaat.
 23. Doe hetzelfde voor de webpagina EENDR, gebruik hiervoor de bestanden:

Bestand Inhoud

M2H7CA09.TXT Tekstbestand molen De Eendracht.

M2H7CA10.JPG Kleine afbeelding De Eendracht, gezien vanaf
de Vecht.

M2H7CA11.JPG Kleine afbeelding, gezien van de
Utrechtseweg.

M2H7CA12.JPG Grote afbeelding, gezien vanaf de Vecht.

M2H7CA13.JPG Grote afbeelding, gezien vanaf de
Utrechtseweg.

 24. Maak vanuit de homepage een hyperlink naar deze webpagina.
 25. Publiceer en test het resultaat.
 26. Zorg ervoor dat bij het openen van de homepage het achtergrondgeluid

M2H7CA14.WAV enkele malen wordt afgespeeld.
 27. Voeg op iedere webpagina een knop met aanwijseffect toe waarmee kan worden

teruggekeerd naar de homepage.
 28. Publiceer en test het resultaat.
 29. Pas op alle webpagina's het externe opmaakprofiel STAANDAARDOPMAAK toe.
 30. Publiceer en test het resultaat.
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Hoofdstuk 1
Formulieren

Formulieren bieden de mogelijkheid om een bezoeker van de website gestructureerd te
laten reageren. U kunt een formulier geheel zelf ontwerpen of gebruikmaken van
voorbeeldformulieren. De reactie van de gebruiker kan per e-mail worden verzonden, of in
een bestand op de harde schijf worden opgeslagen. Hiervoor dient wel een zogenaamde
formulierenhandler te zijn geïnstalleerd (zie ook pagina 8).

Formulieren worden vaak gebruikt om de bezoeker iets te laten bestellen of iets te laten
meedelen.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− een formulier maken;
− de gegevens van een ingevuld formulier laten opslaan;
− een zoekformulier maken.

Formulieropbouw

Een formulier wordt met FrontPage gemaakt in een webpagina. Een formulier bevat een
aantal velden, dat zijn de elementen waar de bezoeker iets kan aankruisen of invullen. In
onderstaande tabel staan de meestgebruikte velden.

Veld Voorbeeld Gebruik Voorbeeld

Tekstvak met één
regel

Beperkte tekstinvoer Naam, adres.

Tekstvak met
schuiffunctie

Uitgebreide tekstinvoer Commentaar, situatie
beschrijving.

Selectievakje Kiezen van opties
(meerdere tegelijk mogelijk)

Wel/niet roken,
wel/niet vegetarisch.

Keuzerondje Kiezen van opties (slechts
één mogelijk)

Leeftijdcategorie.

Vervolgkeuzelijst Keuze uit een lijst Lijst met
vakantiebestemmingen.

Opdrachtknop Opdracht, actie Verzenden van
formulier, wissen van
formulier.

Formulier maken

Om een formulier te maken, kiest u in het menu voor Invoegen, Formulier, Formulier. Het
formulier wordt in de webpagina geplaatst, weergegeven door een stippellijn. Het bevat
standaard twee knoppen: Verzenden en Invoer wissen. Hiermee kan de bezoeker het
ingevulde formulier verzenden respectievelijk wissen.
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Om de velden netjes te kunnen rangschikken, maakt u een tabel (met een randdikte van
nul zodat de lijnen niet zichtbaar zijn) in het formulier.

U maakt het formulier af door direct in de cellen van de tabel de gewenste formuliervelden
in te voegen. U slaat de webpagina op in de website en maakt een hyperlink er naartoe.

� Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u de website
M3H1OEF1

� • Activeer de websiteweergave Pagina
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop 
• Typ de tekst "Heeft u een klacht of opmerking? Vul het formulier in!"
• Druk op de toets Enter
• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Formulier
• Kies in het menu voor Tabel, Invoegen, Tabel
• Kies voor 7 rijen, 3 kolommen, randdikte 0 en klik op de knop OK
• Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
• Kies als bestandnaam FORMULIER.HTM
• Klik op de knop Opslaan

� Als u een nieuw veld invoegt buiten het formulier, creëert u in feite een tweede
formulier in dezelfde webpagina. Dit heeft een aantal ongewenste gevolgen.
Om dit uit te schakelen, kiest u in het menu voor Extra, Paginaopties en schakelt u
op het tabblad Algemeen de optie Formuliervelden automatisch in een formulier
insluiten uit.

� Om het formulier mooi op de pagina te plaatsen, gebruikt u een tabel.
U zou ook Plaatsing kunnen gebruiken, met als risico dat een bezoeker die niet de
nieuwste browser heeft het formulier niet goed kan invullen. Daarom wordt dit
afgeraden.

Er is een werkbalk voor het maken van formulieren, maar deze komt niet voor in de lijst
met werkbalken.

1

� Om de werkbalk Formulier te activeren, kiest u in het menu voor Invoegen, Formulier
en sleept u de gekleurde balk boven in het submenu uit het menu.



1 � Basisvaardigheden VDAB Training en opleiding

1-3

Tekstvak invoegen

Om een tekstvak met één regel in te voegen, plaatst u de invoegpositie in de gewenste
tabelcel en kiest u in het menu voor Invoegen, Formulier, Tekstvak met één regel. Het
tekstveld staat nu wel op het formulier, maar er is nog geen tekst die de gebruiker vertelt
waar het keuzerondje voor staat. Typ daarom direct naast het veld een toelichting.

Om de eigenschappen van het veld te wijzigen, selecteert u het veld door erop te klikken
en kiest u in het menu voor Opmaak, Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen
van tekstvak wordt getoond:

1

2

� Ieder veld krijgt automatisch een unieke naam zodra het wordt ingevoegd, deze is
nogal cryptisch (S1, T3, D2). U kiest een naam die de betekenis van het veld in het
formulier beschrijft. Deze naam wordt meegestuurd als de bezoeker het formulier
verstuurt.

� De breedte van het tekstvak zoals het in het formulier wordt weergegeven.

� Om de eigenschappen van een veld te wijzigen, kunt u ook dubbelklikken op het veld
om het dialoogvenster te openen.

Om een tekstvak met schuiffunctie in te voegen, kiest u in het menu voor Invoegen,
Formulier, Tekstvak met schuiffunctie en u typt een toelichting naast het veld. Het
tekstvak heeft standaard afmetingen die overeenkomen met een breedte van 20 tekens en
een hoogte van twee regels, als de bezoeker meer intypt schuift de tekst in het vak
vanzelf op.

Om de eigenschappen van het veld te wijzigen, selecteert u het veld door erop te klikken
en kiest in het menu voor Opmaak, Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen van
tekstvak met schuiffunctie wordt getoond:

1

2

3

� U kiest een naam die de betekenis van het veld in het formulier beschrijft.
� De breedte van het tekstvak in het formulier.
� De hoogte van het tekstvak in het formulier.

� • Plaats de invoegpositie in de tabel in de middelste kolom in de bovenste cel
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• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Tekstvak met één regel
• Druk op de toets Tab
• Typ de tekst "Achternaam"
• Dubbelklik op het tekstvak
• Typ in het tekstvak Naam de tekst "Achternaam"
• Klik op de knop OK
• Plaats de invoegpositie in de middelste cel van de tweede rij
• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Tekstvak met één regel
• Druk op de toets Tab
• Typ de tekst "Telefoonnummer"
• Dubbelklik op het tekstvak
• Typ in het tekstvak Naam de tekst "Telefoon"
• Klik op de knop OK
• Plaats de invoegpositie in de middelste cel van de derde rij
• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Tekstvak met schuiffunctie
• Druk op de toets Tab
• Typ de tekst "Klacht"
• Dubbelklik op het tekstvak
• Typ in het tekstvak Naam de tekst "Klacht"
• Klik op de knop OK

� De toelichting die u naast het veld zet, dient alleen ter verduidelijking in het formulier
en wordt niet meegestuurd als de bezoeker het formulier verstuurt.

Selectievakje invoegen

Om een selectievakje in te voegen, kiest u in het menu voor Invoegen, Formulier,
Selectievakje en u typt een toelichting naast het veld. Om de eigenschappen van het veld
te wijzigen, selecteert u het veld door erop te klikken en kiest in het menu voor Opmaak,
Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen van selectievakje wordt getoond:

1

2

3

� U kiest een naam die de betekenis van het veld in het formulier beschrijft.
� Deze waarde wordt weggeschreven als de bezoeker het selectievak inschakelt en

het formulier verstuurt. Als het selectievak niet is ingeschakeld, wordt er een leeg
veld weggeschreven.

� Het selectievak is standaard uitgeschakeld. Om ervoor te zorgen dat het selectievak
al is ingeschakeld zodra het formulier wordt getoond, selecteert u het keuzerondje
Ingeschakeld.

� • Plaats de invoegpositie in de middelste cel van de vierde rij
• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Selectievakje
• Typ de tekst "Niet roken"
• Druk tweemaal op de spatiebalk
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• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Selectievakje
• Typ de tekst "Vegetarisch"
• Druk op de toets Tab
• Typ de tekst "Extra's"
• Dubbelklik op het eerste selectievakje
• Typ in het tekstvak Naam de tekst "Rookwens"
• Druk op de toets Tab
• Typ in het tekstvak Waarde de tekst "Niet Roken"
• Klik op de knop OK
• Dubbelklik op het tweede selectievakje
• Typ in het tekstvak Naam de tekst "Dieet"
• Druk op de toets Tab
• Typ in het tekstvak Waarde de tekst "Vegetarisch"
• Klik op de knop OK

Keuzerondje invoegen

Om een keuzerondje in te voegen, kiest u in het menu voor Invoegen, Formulier,
Keuzerondje en u typt een toelichting naast het veld. Keuzerondjes hebben een
groepsnaam. Van keuzerondjes met dezelfde groepsnaam kan er maar één tegelijk worden
geselecteerd.

Om de eigenschappen van het veld te wijzigen, selecteert u het veld door erop te klikken
en kiest in het menu voor Opmaak, Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen van
keuzerondje wordt getoond:

1

3

2

� U kiest een groepsnaam die de betekenis van het veld in het formulier beschrijft.
Indien u wilt dat van een aantal keuzerondjes er slechts één tegelijkertijd
geselecteerd kan worden, geeft u deze keuzerondjes dezelfde groepsnaam.

� Deze waarde wordt weggeschreven als de bezoeker het keuzerondje selecteert en
het formulier verstuurt. Als het keuzerondje niet is geselecteerd, wordt er een leeg
veld weggeschreven.

� Om te zorgen dat het keuzerondje in het formulier standaard al is geselecteerd,
selecteert u het keuzerondje Geselecteerd.

� Als u meerdere keuzerondjes direct achter elkaar invoegt, krijgen ze automatisch
dezelfde (cryptische) groepsnaam. Als u de groepsnaam wilt wijzigen, moet u dit
voor alle betreffende keuzerondjes apart doen.
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� U kunt het selecteren van selectievakken en keuzerondjes vergemakkelijken. De
gebruiker hoeft dan alleen maar op het bijschrift te klikken om een selectievak of
keuzerondje te (de)selecteren. U selecteert u het selectievakje of het keuzerondje én
het bijschrift. U kiest in het menu voor Invoegen, Formulier, Bijschrift.

� • Plaats de invoegpositie in de middelste cel van de vijfde rij
• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Keuzerondje
• Typ de tekst "Bus" en druk tweemaal op de spatiebalk
• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Keuzerondje
• Typ de tekst "Trein" en druk tweemaal op de spatiebalk
• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Keuzerondje
• Typ de tekst "Anders"
• Druk op de toets Tab
• Typ de tekst "Vervoer"
• Dubbelklik op het eerste keuzerondje
• Typ in het tekstvak Groepsnaam de tekst "Vervoermiddel"
• Druk op de toets Tab
• Typ in het tekstvak Waarde de tekst "Autobus"
• Selecteer het keuzerondje Niet geselecteerd
• Klik op de knop OK
• Dubbelklik op het tweede keuzerondje
• Typ in het tekstvak Groepsnaam de tekst "Vervoermiddel"
• Druk op de toets Tab
• Typ in het tekstvak Waarde de tekst "Trein"
• Klik op de knop OK
• Dubbelklik op het derde keuzerondje
• Typ in het tekstvak Groepsnaam de tekst "Vervoermiddel"
• Druk op de toets Tab
• Typ in het tekstvak Waarde de tekst "Ander vervoer"
• Klik op de knop OK

Vervolgkeuzelijst invoegen

Om een vervolgkeuzelijst in te voegen, kiest u in het menu voor Invoegen, Formulier,
Vervolgkeuzelijst en u typt een toelichting naast het veld. Om de eigenschappen van het
veld te wijzigen, selecteert u het veld door erop te klikken en kiest in het menu voor
Opmaak, Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen van vervolgkeuzelijst wordt
getoond:

1
2

3
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� U kiest een naam die de betekenis van het veld in het formulier beschrijft.
� Met de knop Toevoegen kunt u een optie aan de vervolgkeuzelijst toevoegen. Het

dialoogvenster Optie toevoegen wordt getoond (zie hieronder). Herhaal dit voor
iedere optie.

� Om een optie te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op de knop Verwijderen.

1

2

� U geeft de optie een duidelijke naam.
� Om te zorgen dat de optie in de vervolgkeuzelijst standaard al is geselecteerd,

selecteert u het keuzerondje Geselecteerd.

� • Plaats de invoegpositie in de middelste cel van de zesde rij
• Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Vervolgkeuzelijst
• Druk op de toets Tab
• Typ de tekst "Boeking"
• Dubbelklik op de vervolgkeuzelijst
• Klik op de knop Toevoegen
• Typ in het tekstvak Optie de tekst "Via Holiday House"
• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Toevoegen
• Typ in het tekstvak Optie de tekst "Gewoon reisbureau"
• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Toevoegen
• Typ in het tekstvak Optie de tekst "Gewonnen met prijsvraag"
• Klik tweemaal op de knop OK

Opdrachtknop invoegen

Om een opdrachtknop in te voegen, kiest u in het menu voor Invoegen, Formulier,
Opdrachtknop en u typt een toelichting naast het veld. Om de eigenschappen van het veld
te wijzigen, selecteert u het veld door erop te klikken en kiest in het menu voor Opmaak,
Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen van opdrachtknop wordt getoond:
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1

3

2

� U kiest een toepasselijke naam die de betekenis van de knop weergeeft.
� Hier typt u de tekst zoals die op de knop wordt afgebeeld. Als u bij Type knop kiest

voor Verzenden of Invoer wissen, wordt Waarde/label automatisch ingevuld.
� Standaard is het keuzerondje Normaal geselecteerd. U selecteert het keuzerondje

Verzenden voor een knop die het formulier verstuurt. U selecteert Invoer wissen
voor een knop die het formulier wist.

Formulieren verwerken

Een formulier bevat de knop Verzenden, waarmee de inhoud van het ingevulde formulier
wordt verstuurd. Een apart programmaonderdeel (de FrontPage-formulierenhandler) zorgt
voor de afhandeling. Als u de FrontPage formulierenhandler wilt gebruiken, moeten de
FrontPage server extensies zijn geïnstalleerd. Hiermee kunt u de resultaten:
− laten opslaan in een tekstbestand;
− per e-mail laten versturen;
− zowel laten opslaan áls versturen;
− laten opslaan in een database.

Standaard worden de resultaten in de map _PRIVATE/ opgeslagen in het tekstbestand
FORM_RESULTS.TXT. Als u het bestand waarin de resultaten worden opgeslagen wilt
wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop in het formulier en kiest u in het snelmenu voor
Eigenschappen van formulier:

1

2

� U vult hier de naam en de locatie in van het bestand waarin de gegevens moeten
worden opgeslagen.

� Als u hier een e-mailadres invoert, worden de resultaten ook per e-mail verzonden.
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� Om een andere dan de FrontPage formulierenhandler te gebruiken, selecteert u in het
dialoogvenster 'Eigenschappen' van formulier het keuzerondje 'Naar andere
bestemming' en u vult de gewenste applicatie in.

� U kunt het bestand FORM_RESULTS.TXT ook inlezen met een programma als
Microsoft Excel. De gegevens worden dan geconverteerd naar spreadsheetformaat.

� • Sleep de knoppen Verzenden en Invoer wissen naar de onderste rij van de tabel
• Kies in het menu voor Bestand, Opslaan
• Bekijk het formulier in verschillende browsers

Omdat het formulier niet is gepubliceerd naar een webserver met FrontPage
server extensies, zal het versturen nog niet werken

• Sla de webpagina met het zoekformulier op en publiceer de website

Zoekformulier

Een zoekformulier biedt de bezoeker de mogelijkheid om de website te doorzoeken op
zelfgekozen trefwoorden. Zo heeft de bezoeker een extra mogelijkheid om snel op de
gewenste webpagina te komen. Als u het zoekformulier wilt gebruiken, moeten de
FrontPage server extensies zijn geïnstalleerd. Het werkt pas als het formulier naar een
webserver is gepubliceerd.

U kunt voor het zoekformulier een aparte webpagina maken, maar het formulier
bijvoorbeeld ook aanbieden op de homepage.

Om een zoekformulier te maken, kiest u in het menu voor Invoegen, Onderdeel,
Zoekformulier. In het dialoogvenster Eigenschappen van zoekformulier kunt u desgewenst
de standaard tekst van de knoppen wijzigen op de bladtab Eigenschappen van
zoekformulier en aangeven hoe u de resultaten wilt weergeven op de bladtab
Zoekresultaten. De mogelijkheden op het tabblad Zoekresultaten zijn afhankelijk van de
gebruikte webserver.

Om een zoekformulier te maken op basis van de standaardinstellingen, klikt u op de knop
OK. Er wordt een tekstvak gemaakt waar de bezoeker straks de zoektekst in kan typen en
twee drukknoppen Nu zoeken en Invoer wissen.

� • Maak een nieuwe webpagina
• Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Zoekformulier
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• Activeer het tabblad Zoekresultaten
• Schakel alle selectievakken in
• Klik op de knop OK
• Sla de webpagina op onder de naam ZOEKEN.HTM
• Maak vanaf de homepage een hyperlink naar het zoekformulier
• Publiceer de website
• Open de gepubliceerde website
• Ga naar het zoekformulier en zoek op het woord "vervoer". Zoek ook eens op

"roken"
• Sluit de browser
• Sluit de website

� Als u webpagina's heeft die u niet wilt laten doorzoeken, plaatst u deze in een map
waarvan de naam met het "_" teken begint.

Procedures

Nieuw formulier maken
− Activeer de websiteweergave Pagina
− Kies in het menu voor Invoegen, Formulier, Formulier
− Kies in het menu voor Tabel met een Randdikte van nul
− Voeg de gewenste velden in
− Positioneer de knoppen Verzenden en Invoer wissen
− Sla het formulier op in de website

Tekstvak met één regel invoegen
− Plaats de invoegpositie
− Kiest in het menu voor Invoegen, Formulier, Tekstvak met één regel
− Typ direct naast het veld een toelichting
− Dubbelklik op het veld
− Typ een naam die de betekenis van het tekstvak in het formulier beschrijft
− Klik op de knop OK

Tekstvak met schuiffunctie invoegen
− Plaats de invoegpositie
− Kiest in het menu voor Invoegen, Formulier, Tekstvak met schuiffunctie
− Typ direct naast het veld een toelichting
− Dubbelklik op het veld
− Typ een naam die de betekenis van het tekstvak in het formulier beschrijft
− Klik op de knop OK

Selectievakje invoegen
− Plaats de invoegpositie
− Kiest in het menu voor Invoegen, Formulier, Selectievakje
− Typ direct naast het veld een toelichting
− Dubbelklik op het veld
− Typ een naam die de betekenis van het selectievakje in het formulier beschrijft
− Klik op de knop OK

Keuzerondje invoegen
− Plaats de invoegpositie
− Kiest in het menu voor Invoegen, Formulier, Keuzerondje
− Typ direct naast het veld een toelichting
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− Dubbelklik op het veld
− Typ een groepsnaam die de betekenis van het keuzerondje in het formulier beschrijft.

Indien u wilt dat van een aantal keuzerondjes er slechts één tegelijkertijd geselecteerd
kan worden, geeft u deze keuzerondjes dezelfde groepsnaam

− Klik op de knop OK

Vervolgkeuzelijst invoegen
− Plaats de invoegpositie
− Kiest in het menu voor Invoegen, Formulier, Vervolgkeuzelijst
− Typ direct naast het veld een toelichting
− Dubbelklik op het veld
− Typ een naam die de betekenis van de vervolgkeuzelijst in het formulier beschrijft
− Klik op de knop Toevoegen
− Typ de naam van de optie
− Klik op de knop OK (
− Klik bij meerdere opties weer op de knop Toevoegen en volg het bovenstaande
− Klik op de knop OK

Opdrachtknop invoegen
− Plaats de invoegpositie
− Kiest in het menu voor Invoegen, Formulier, Opdrachtknop
− Typ direct naast het veld een toelichting
− Typ een naam die de betekenis van de opdrachtknop in het formulier beschrijft
− Klik op de knop OK

Bestand voor de opslag van de resultaten van verstuurde formulieren wijzigen
− Klik met de rechtermuisknop in het formulier
− Kies in het snelmenu voor Eigenschappen van formulier
− Vul de naam en de locatie in van het bestand
− Klik op de knop OK

Zoekformulier maken
− Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Zoekformulier
− Klik op de knop OK
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Opgaven

Opgave 1: Formulier publiceren
 1. Open zonodig de website met het in de oefeningen gemaakte formulier.
 2. Maak een hyperlink van de homepage naar het formulier.
 3. Maak een hyperlink terug.
 4. Publiceer de website naar een webserver.
 5. Test het formulier door gegevens in te vullen en het formulier te versturen.
 6. Start Windows Verkenner en open de map _PRIVATE op de webserver.
 7. Dubbelklik op de het tekstbestand FORM_RESULTS.TXT en bestudeer de inhoud.

Het kan zijn dat door de instellingen van de beveiliging u geen toegang heeft tot het
bestand. Vraag zo nodig uw docent om het bestand te bekijken.

 8. Sluit het tekstbestand.
 9. Sluit de browser.
 10. Sluit de website.
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Opgave 2: Mini-enquête formulier maken
 1. Maak een nieuw formulier met daarin een tabel van vier rijen en vier kolommen.
 2. Typ in de eerste kolom onder elkaar de teksten "Leren kennen:", "Geboekt:", Boeking

via:".
 3. Voeg in de eerste rij in de kolommen twee, drie en vier in totaal drie keuzerondjes in

met als toelichting "Radio", "TV" en "Anders".
 4. Geef de keuzerondjes in de eerste rij de Groepsnaam "Leren_kennen".
 5. Voeg in de tweede rij drie keuzerondjes in. Wijzig de Groepsnaam, zodat deze drie

keuzerondjes bij elkaar horen. Typ als toelichting ">3 maal", "1-3 maal" en "Nooit".
 6. Voeg in de derde rij drie keuzerondjes in. Wijzig de Groepsnaam, zodat deze drie

keuzerondjes bij elkaar horen. Typ als toelichting "E-mail", "Webpagina",
"Reisbureau".

 7. Schakel alle selectierondjes standaard uit.
 8. Plaats de knoppen Verzenden en Invoer wissen rechts onder in de tabel.
 9. Wijzig het lettertype van de bijschriften in Comic Sans MS, grootte 1 (8 pt).
 10. Laat de teksten in de eerste kolom rechts uitlijnen.
 11. Wijzig het bestand waarin de resultaten worden weggeschreven in

_PRIVATE/ENQUETE.TXT.
 12. Typ boven aan het formulier de tekst "Holiday House mini-enquête".
 11. Bewaar de webpagina en test deze in een browser. Bekijk het resultaat in het bestand

_PRIVATE/ENQUETE.TXT.
Het kan zijn dat door de instellingen van de beveiliging u geen toegang heeft tot het
bestand. Vraag zo nodig uw docent om het bestand te bekijken.

 13. Sluit de website bewaar de wijzingen.
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Hoofdstuk 2
Gemeenschappelijke randen

"Gemeenschappelijke randen" is de Nederlandse benaming voor het op dit moment nog
meer gangbare Engelse "shared borders". Soms worden ook wel de termen "gedeelde
paginaranden" en "gezamenlijke randen" gebruikt.

Gemeenschappelijke randen kunnen het best worden vergeleken met kop- en voetteksten.
Zo bevat een gemeenschappelijke rand informatie die voor alle pagina's hetzelfde is en ziet
er op iedere pagina hetzelfde uit. Er kan bijvoorbeeld in de kop een logo staan en in de
voet een telefoonnummer of e-mailadres. Omdat in een website navigatie erg belangrijk is,
nodigt het constante karakter van de gemeenschappelijke rand uit om er hyperlinks te
plaatsen.

Twee methoden springen eruit door het gebruiksgemak voor zowel de bezoeker als de
beheerder van de website. Hierbij wordt de gemeenschappelijke rand gecombineerd met
een navigatiebalk of met het onderdeel categorieën. Deze combinatie tussen de statische
gemeenschappelijke rand (altijd op dezelfde plaats) en de dynamische hyperlinks van de
navigatiebalk of het onderdeel categorieën (de hyperlinks worden door FrontPage zelf
gegenereerd), zorgt ervoor dat de bezoeker de hyperlinks altijd op dezelfde plaats vindt,
terwijl de beheerder deze niet zelf hoeft aan te maken.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− gemeenschappelijke randen in een website toepassen;
− een navigatiebalk aanbrengen;
− de navigatiestructuur beheren;
− het onderdeel categorieën toepassen.

Het concept van gemeenschappelijke randen

Het concept van gemeenschappelijke randen is dat de vier randen van de webpagina
gemeenschappelijk zijn: iedere webpagina in de website heeft daarin dezelfde informatie
staan. In de kop wordt vaak de bedrijfsnaam vermeld, samen met een logo. In de voet
staan vaak een e-mailadres en een copyright vermelding. De linkerrand is een veel
gebruikte plaats voor een inhoudsopgave waarmee gewisseld kan worden tussen
webpagina's binnen een website. De rechterrand wordt niet zo vaak gebruikt omdat het
mogelijk is dat de bezoeker deze niet goed in beeld krijgt indien hij gebruikmaakt van
andere beeldscherminstellingen.

Een webpagina met alle vier de gemeenschappelijke randen kan er als volgt uitzien:
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De vier paginaranden kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld. Dit
gebeurt op twee niveaus:

Niveau Betekenis

Standaard instelling voor het web Geldt als basis voor alle pagina's in een website.

Individuele instelling per pagina Bepaald voor één specifieke pagina.

De individuele instelling wordt slechts bij uitzondering gebruikt, meestal om voor één
pagina een van de gemeenschappelijke randen uit te schakelen.

Een belangrijke toepassing voor gemeenschappelijke randen is het hebben van een vaste
plek voor hyperlinks. Het is bij uitstek de plek voor een navigatiebalk (zie paragraaf
Navigatiebalk op pagina 19) of een categorieënonderdeel (zie paragraaf Categorieën op
pagina 23).

� Deze instellingen bepalen alleen of een gemeenschappelijke rand wel of niet wordt
getoond. Als een rand wordt getoond, heeft deze voor iedere webpagina dezelfde
inhoud.
Dit betekent dat als u de inhoud van een gemeenschappelijke rand wijzigt op een
webpagina, u automatisch de inhoud voor alle webpagina's in de website wijzigt.

Website met gemeenschappelijke randen

Om gemeenschappelijke randen in een website toe te passen, opent u de website in de
websiteweergave Mappen en kiest u in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke
randen. Het dialoogvenster Gemeenschappelijke randen wordt getoond:
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1

2

� Indien nodig selecteert u het keuzerondje Alle pagina('s).
� U schakelt de selectievakken in voor de gewenste gemeenschappelijke rand(en). De

selectievakken Inclusief navigatieknoppen hebben betrekking op de navigatiebalk, zie
paragraaf Navigatiebalk op pagina 19.

Als een webpagina gemeenschappelijke randen heeft, worden deze in de websiteweergave
Pagina weergegeven met stippellijnen. De grootte van de rand wordt aangepast aan de
inhoud.

Individuele afwijkingen van gemeenschappelijke randen

Als u voor één webpagina de gemeenschappelijke randen wilt wijzigen, activeert u de
webpagina in de websiteweergave Mappen, selecteert u de gewenste pagina en kiest u in
het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke randen:

1
2

� U selecteert het keuzerondje Geselecteerde pagina's.
� U schakelt de selectievakken in voor de gewenste gemeenschappelijke rand(en).

Bedenk dat u alleen het tonen van de rand in- of uitschakelt: de inhoud blijft
ongewijzigd.
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Individuele afwijken van gemeenschappelijke randen verwijderen

Om een webpagina weer de standaardinstelling voor gemeenschappelijke randen te geven,
schakelt u in het dialoogvenster Gemeenschappelijke randen het selectievak Standaard
waarden van web voor randen van huidige pagina gebruiken in en klikt u op de knop OK.

Wijzigen van de inhoud van een gemeenschappelijke rand

De inhoud van een gemeenschappelijke rand kunt u op dezelfde manier bewerken als een
gewone webpagina. U kunt er tekst in opnemen, maar ook afbeeldingen of zelfs
multimedia! Om de inhoud te wijzigen opent u een webpagina die de gemeenschappelijke
rand heeft en wijzigt u de inhoud naar wens.

� Bedenk wel dat u de inhoud van de gemeenschappelijk rand verandert voor alle
webpagina's die deze gemeenschappelijk rand tonen!

� • Sluit alle eventueel geopende websites
• Kies in het menu voor Bestand, Web openen
• Selecteer in de map met lesbestanden de map M3H2OEF1
• Open dit FrontPage web
• Klik in de weergavenbalk op de knop Navigatie
• Bekijk enkele webpagina's

Er is alleen boven in de pagina's een gemeenschappelijke rand
• Kies in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke randen
• Selecteer zonodig het keuzerondje Alle pagina('s)
• Schakel het selectievak Onderaan in
• Klik op de knop OK
• Open enkele webpagina's en bekijk deze

In de gemeenschappelijke rand onderaan staat een copyright.

• Sluit de webpagina's
• Activeer de websiteweergave Mappen
• Selecteer de webpagina NEDZUID.HTM
• Kies in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke randen
• Selecteer het keuzerondje Geselecteerde pagina('s)
• Schakel het selectievak Onderaan uit
• Klik op de knop OK

De gemeenschappelijke rand wordt op de webpagina niet meer getoond.
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• Sluit de webpagina en bewaar de wijzigingen
• Open de webpagina NEDNOORD.HTM
• Verwijder in de voettekst het woord "Webservices"
• Sluit de webpagina en bewaar de wijzigingen
• Open weer de webpagina NATIONAAL.HTM
• Kies in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijk randen
• Schakel het selectievak Standaard waarden van web voor randen van huidige

pagina gebruiken in
• Klik op de knop OK

De onderste rand wordt weer getoond met de gewijzigde inhoud
• Sluit de pagina, bewaar de wijzigingen

Als u een nieuwe lege website maakt en daarin gemeenschappelijke randen toepast,
krijgen deze randen automatisch de inhoud "Opmerking". De tekst van deze opmerking
wordt alleen weergegeven in de websiteweergave Pagina in de webpaginaweergave
Normaal.

Navigatiebalk

De navigatiebalk zorgt ervoor dat automatisch hyperlinks worden ingevoegd naar andere
webpagina's. Vooral in hiërarchisch opgebouwde websites levert dit veel gemak op. Het is
wel noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een met FrontPage aangebrachte
hiërarchische structuur (zie ook paragraaf Hiërarchie op pagina 21).

Om de hiërarchische structuur van een FrontPage website te bekijken, activeert u de
websiteweergave Navigatie. De website wordt bijvoorbeeld weergegeven als volgt:

Navigatiebalk invoegen

U kunt een navigatiebalk op twee manieren invoegen:
− in de bovenste respectievelijk in de linker gemeenschappelijke rand door in het

dialoogvenster Gemeenschappelijke randen het selectievak Inclusief navigatieknoppen in
te schakelen;

− op een willekeurige plaats door in het menu te kiezen voor Invoegen, Navigatiebalk.
Deze methode wordt hier niet verder toegelicht.
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� Navigatiebalk in de webpaginaweergave Normaal.

Eigenschappen van de navigatiebalk

Om in te stellen welke hyperlinks in de navigatiebalk moeten worden getoond, stelt u de
eigenschappen van de navigatiebalk in. Om de eigenschappen in te stellen, opent u de
webpagina en dubbelklikt op de navigatiebalk. Het dialoogvenster
Navigatiebalkeigenschappen wordt getoond:

1 2

3

4

� U selecteert het keuzerondje dat de gewenste hyperlinks benoemt.
� Indien gewenst schakelt u een van de selectievakken in voor extra hyperlinks naar

de Introductiepagina of de Bovenliggende pagina.
� In het schema kunt u zien welke hyperlinks zullen worden opgenomen in de

navigatiebalk. De webpagina waarin de navigatiebalk staat, wordt weergegeven met
 (zie schema eronder).

� U kiest in het groepsvak Richting en vormgeving de richting waarin de opsomming
van hyperlinks moet plaatsvinden. Verticaal is geschikt voor een linker rand. Kies als
vormgeving altijd voor Tekst, tenzij u ook thema's gebruikt.

� • Open zonodig de website M3H2OEF1
• Kies in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke randen
• Selecteer zonodig het keuzerondje Alle pagina('s)
• Schakel het selectievak Links in
• Schakel het selectievak Inclusief navigatieknoppen in
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• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Ja
• Open de webpagina NATIONAAL.HTM
• Dubbelklik in de linker gemeenschappelijke rand op de navigatiebalk
• Selecteer het keuzerondje Onderliggend niveau
• Schakel het selectievak Bovenliggende pagina in
• Selecteer zonodig de keuzerondjes Verticaal en Tekst
• Klik op de knop OK
• Sluit de webpagina en bewaar de wijzigingen
• Bekijk het resultaat in een browser

Gebruik de hyperlinks om alle webpagina's van de website minstens eenmaal te
bekijken

� U kunt in de linkerrand andere hyperlinks laten weergeven dan in de bovenste rand.
U laat bijvoorbeeld links hyperlinks naar webpagina's op een lager niveau zien en
bovenin hyperlinks naar webpagina's van hetzelfde niveau.

Website hiërarchie

In een webpagina worden in de navigatiebalk de hyperlinks getoond die zijn gebaseerd op
de hiërarchische structuur van de website. Deze structuur is zichtbaar in de
websiteweergave Navigatie. Als u daar de structuur wijzigt, worden de hyperlinks in de
navigatiebalk automatisch aangepast.
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De hiërarchische structuur zou er bijvoorbeeld uit kunnen zien als:

Verplaatsen van een webpagina

Om een webpagina te verplaatsen in de hiërarchische structuur, activeert u de
websiteweergave Navigatie en sleept u de webpagina naar de gewenste positie. Tijdens
het slepen ziet u een stippellijn die de nieuwe structuur aangeeft.

Toevoegen van een webpagina

Er zijn meerdere mogelijkheden om een nieuwe webpagina aan de structuur toe te voegen.
U activeert de websiteweergave Navigatie en:
− u kiest in het snelmenu voor Nieuwe pagina op het hoogste niveau. Er wordt een

nieuwe webpagina ingevoegd op hetzelfde niveau als de homepage;
− u zorgt ervoor dat er geen webpagina is geselecteerd in het overzicht. U klikt op de

werkbalk Standaard op de knop  (Nieuwe pagina). Er wordt een nieuwe webpagina
ingevoegd, direct onder de homepage;

− u selecteert een webpagina in het overzicht. U klikt op de werkbalk Standaard op de
knop  (Nieuwe pagina). Er wordt een nieuwe webpagina ingevoegd, direct onder de
geselecteerde webpagina;

− in de Mappenlijst selecteert u een webpagina en sleept deze naar de gewenste positie.
Deze methode gebruikt u als de webpagina wel al in de website aanwezig is
(bijvoorbeeld nadat u deze heeft geïmporteerd), maar nog niet in de hiërarchische
structuur is opgenomen.

Verwijderen van een webpagina

Om een webpagina uit de hiërarchische structuur te verwijderen, selecteert u in de
websiteweergave Navigatie in het overzicht de webpagina en drukt u op de toets Delete.
Het dialoogvenster Pagina's verwijderen wordt getoond:
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� U selecteert het keuzerondje Deze pagina en alle pagina's die hieronder komen uit
alle navigatiebalken verwijderen als u wilt dat de webpagina's wel uit de
hiërarchische structuur worden verwijderd, maar nog wel als webpagina's in de
website bewaard blijven.

� U selecteert het keuzerondje Deze pagina en alle pagina's die hieronder komen uit
het web verwijderen als u de webpagina's niet in de website wilt bewaren.

� Om het dialoogvenster Pagina's verwijderen te laten verschijnen, moet de webpagina
wel in de website zijn opgeslagen. Als u een nieuwe webpagina maakt en deze gelijk
verwijdert, verschijnt het dialoogvenster niet.

� • Activeer de websiteweergave Navigatie
• Zorg dat er geen webpagina is geselecteerd
• Klik in de werkbalk Standaard op de knop  (Nieuwe pagina)
• Selecteer deze webpagina
• Kies in het snelmenu voor Naam wijzigen
• Typ de tekst "Italie" en druk op de toets Enter
• Versleep de webpagina ITALIE tot onder EUROPA, zodanig dat er een stippellijn

verschijnt tussen ITALIE en EUROPA
• Selecteer in de Mappenlijst de webpagina ZUIDAFRIKA.HTM en versleep deze tot

onder VERRE REIZEN
• Selecteer de webpagina SPANJE
• Druk op de toets Delete
• Selecteer het keuzerondje Deze pagina uit het web verwijderen
• Klik op de knop OK

De webpagina wordt geheel verwijderd
• Sluit de website

Categorieën

Het onderdeel categorieën zorgt ervoor dat automatisch hyperlinks worden ingevoegd naar
andere webpagina's. Het is wel noodzakelijk dat webpagina's in categorieën worden
ingedeeld (zie ook paragraaf Webpaginacategorieën op pagina 23).

Webpagina aan een categorie toekennen

Om een webpagina aan een categorie toe te kennen, selecteert u de webpagina, kiest u in
het menu voor Bestand, Eigenschappen en activeert u het tabblad Werkgroep. In het
groepsvak Beschikbare categorieën schakelt u de gewenste categorieën in. Het is mogelijk
om een webpagina aan meerdere categorieën toe te kennen. Om een webpagina uit een
categorie te verwijderen, schakelt u de gewenste categorie weer uit.
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� U schakelt het selectievak in voor iedere gewenste categorie.

Het onderdeel categorieën invoegen

Om het onderdeel categorieën in de webpagina in te voegen, kiest u in het menu voor
Invoegen, Onderdeel, Categorieën. Het dialoogvenster Categorieën wordt getoond:

1

2

� U kunt voor meerdere categorieën het selectievak inschakelen. U kunt zonodig de
schuifbalk gebruiken om de overige categorieën te zien. FrontPage zal voor iedere
webpagina in deze categorieën automatisch een hyperlink maken.

� U klikt op de knop OK om de categorietoewijzing te bevestigen.

Als u de categorieën waarvoor hyperlinks worden gegenereerd wilt wijzigen, opent u de
webpagina met het onderdeel categorieën en dubbelklikt u op het onderdeel. Het
dialoogvenster Categorieën wordt weer getoond.

� • Sluit alle eventueel geopende websites
• Kies in het menu voor Bestand, Web openen
• Selecteer in de map met lesbestanden de map M3H2OEF1
• Open dit FrontPage web
• Open de webpagina INDEX.HTM
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• Typ onder in de webpagina (maar niet in de voettekst!) de tekst "Kijk hier voor
onze last minute aanbiedingen:"

• Druk op de toets Enter
• Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Categorieën
• Schakel in de lijst met categorieën het selectievak voor LastMinute in
• Klik op de knop OK
• Sluit de webpagina, bewaar de wijzigingen
• Bekijk de website in een browser

Op de homepage staan drie last minute aanbiedingen

� Om snel te zien aan welke categorieën webpagina's zijn toegekend, kiest u in het
menu voor Beeld, Rapporten, Categorieën en klikt u in het overzicht op de kolomkop

.

Categorieën maken en verwijderen

Om een nieuwe categorie te maken, kiest u in het menu voor Bestand, Eigenschappen en
activeert u het tabblad Werkgroep. In het groepsvak Beschikbare categorieën klikt u op de
knop Categorieën. Het dialoogvenster Hoofdlijst van categorieën wordt getoond:

1 2

� U typt de naam van de nieuwe categorie.
� U klikt op de knop Toevoegen om de categorie in de hoofdlijst op te nemen.

Om een categorie uit de hoofdlijst te verwijderen, selecteert u deze in het dialoogvenster
Hoofdlijst van categorieën en klikt u op de knop Verwijderen.

Procedures

Gemeenschappelijke randen inschakelen
− Open de website in de websiteweergave Mappen
− Kies in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke randen
− Selecteer zonodig het keuzerondje Alle pagina('s)
− Schakel de selectievakken in voor de gewenste gemeenschappelijke rand(en)
− Klik op de knop OK
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Gemeenschappelijk randen voor één pagina instellen
− Activeer de webpagina in de websiteweergave Mappen
− Selecteer de gewenste pagina
− Kies in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke randen
− Selecteer het keuzerondje Geselecteerde pagina's
− Schakel de selectievakken in voor de gewenste gemeenschappelijke rand(en)
− Klik op de knop OK

Gemeenschappelijk randen voor één pagina verwijderen
− Activeer de webpagina in de websiteweergave Mappen
− Selecteer de gewenste pagina
− Kies in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke randen
− Schakel het selectievak Standaard waarden van web voor randen van huidige pagina

gebruiken in
− Klik op de knop OK

Wijzigen van de inhoud van een gemeenschappelijke rand
− Bewerk de inhoud op dezelfde manier als een gewone webpagina

Navigatiestructuur bekijken
− Activeer de websiteweergave Navigatie

Navigatiebalk invoegen
− Kies in het menu voor Opmaak, Gemeenschappelijke randen
− Schakel het selectievak Inclusief navigatieknoppen in

Eigenschappen van de navigatiebalk
− Open de webpagina
− Dubbelklik op de navigatiebalk
− Selecteer het keuzerondje met de gewenste hyperlinks
− Schakel desgewenst een van de selectievakken in voor extra hyperlinks naar de

Introductiepagina of de Bovenliggende pagina
− Kies in het groepsvak Richting en vormgeving de richting waarin de opsomming van

hyperlinks moet plaatsvinden
− Kies als vormgeving altijd voor Tekst, tenzij u ook thema's gebruikt
− Klik op de knop OK

Verplaatsen van een webpagina in de hiërarchische structuur
− Activeer de websiteweergave Navigatie
− Sleep de webpagina naar de gewenste positie

Toevoegen van een webpagina aan de hiërarchische structuur
Volg een van onderstaande procedures:

• Activeer de websiteweergave Navigatie
• Kies in het snelmenu voor Nieuwe pagina op het hoogste niveau

• Zorg ervoor dat er geen webpagina is geselecteerd in het overzicht
• Klik op de werkbalk Standaard op de knop 

• Selecteer in de Mappenlijst een webpagina
• Sleep deze naar de gewenste positie
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Verwijderen van een webpagina uit de hiërarchische structuur
− Selecteer in de websiteweergave Navigatie in het overzicht de webpagina
− Druk op de toets Delete
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Selecteer het keuzerondje Deze pagina en alle pagina's die hieronder komen uit alle
navigatiebalken verwijderen

• Selecteer het keuzerondje Deze pagina en alle pagina's die hieronder komen uit het
web verwijderen

− Klik op de knop OK

Webpagina aan een categorie toekennen
− Selecteer de webpagina
− Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
− Activeer het tabblad Werkgroep
− Schakel in het groepsvak Beschikbare categorieën de gewenste categorieën in
− Klik op de knop OK

Het onderdeel categorieën invoegen
− Kies in het menu voor Invoegen, Onderdeel, Categorieën
− Schakel het selectievak in voor iedere gewenste categorie
− Klik op de knop OK

Het onderdeel categorieën wijzigen
− Open de webpagina met het onderdeel categorieën
− Dubbelklik op het onderdeel
− Maak de gewenste wijzigingen
− Klik op de knop OK

Webpagina uit een categorie verwijderen
− Selecteer de webpagina
− Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
− Activeer het tabblad Werkgroep
− Schakel in het groepsvak Beschikbare categorieën de gewenste categorieën uit
− Klik op de knop OK

Categorieën maken
− Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
− Activeer het tabblad Werkgroep
− Klik in het groepsvak Beschikbare categorieën op de knop Categorieën
− Typ de naam van de nieuwe categorie
− Klik op de knop Toevoegen
− Klik op de knop OK

Categorieën verwijderen
− Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
− Activeer het tabblad Werkgroep
− Klik in het groepsvak Beschikbare categorieën op de knop Categorieën
− Selecteer de categorie
− Klik op de knop Verwijderen
− Klik op de knop OK

Zien aan welke categorieën webpagina's zijn toegekend
− Kies in het menu voor Beeld, Rapporten, Categorieën
− Klik in het overzicht op de kolomkop 
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Opgaven

Opgave 1: Navigatiebalk en hiërarchie toevoegen aan een website
 1. Open in de map met lesbestanden de website M3H2OPG1
 2. Schakel de gemeenschappelijke rand Links in voor de gehele website. Laat de

navigatiebalk in de rand opnemen.
 3. Laat de hyperlinks in het onderliggende niveau en van de bovenliggende pagina

weergeven.
 4. Maak de hiërarchische structuur als volgt:

Webpagina Kinderen

Homepage Aanbiedingen, Regulier aanbod, Last minute

Regulier aanbod Zuid-Afrika, Amerika, Fietsen

Aanbiedingen Veluwe, Brazilië, Valkenburg

Last minute

 5. Bewaar de wijzigingen en test de website in een browser.
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Opgave 2: Website met gemeenschappelijke randen wijzigen
 1. Open de website M3H2OPG2
 2. Geef de homepage als enige webpagina een rand onderaan. Typ hierin een

copyrightregel met uw eigen naam en de datum.
 3. Maak twee nieuwe webpagina's "Individueel" en "Groep" (zowel de naam als de

titel).
 4. Verwijder de webpagina's "Regulier aanbod", "Aanbiedingen" en Last minute" uit de

hiërarchische structuur én uit de website. De onderliggende webpagina's mogen niet
uit de website worden verwijderd.

 5. Maak de hiërarchische structuur als volgt:

Webpagina Kinderen

Homepage Individueel, Groep

Individueel Fietsen, Veluwe, Brazilië

Groep Zuid-Afrika, Amerika, Valkenburg

 6. Bewaar de wijzigingen en test de website in een browser.

Opgave 3: Categorieën gebruiken.
 1. Open website M3H2OPG3
 2. Voeg de categorie Avontuur toe aan de hoofdlijst met categorieën.
 3. Ken de webpagina's Amerika, Frankrijk, Zuid-Afrika toe aan de categorie Avontuur.
 4. Maak op de homepage een lokkende tekst voor avonturistische reizigers en voeg een

onderdeel categorieën in, die automatisch hyperlinks naar de categorie Avontuur
maakt.

 5. Bewaar de wijzigingen en test de website in een browser.
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Hoofdstuk 3
Framespagina's

U kunt frames zien als een zeer dynamische manier om het beeldscherm op te delen in
afzonderlijke gebieden. Frames worden vaak gebruikt om een vaste plek te geven aan
hyperlinks, in dit opzicht vertonen ze overeenkomst met gemeenschappelijke randen. Om
verwarring te voorkomen worden gemeenschappelijke randen en frames vrijwel nooit
gelijktijdig toegepast. Frames komen inmiddels op het WWW vaak voor. FrontPage
ondersteunt het gebruik van frames volledig.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− uitleggen wat frames zijn;
− frames in een website toepassen;
− aangeven wat de functie is van de framespagina;
− met een hyperlink een webpagina in een frame openen.

Het concept van frames

Met de opkomst van hypermedia is de mogelijkheid gekomen om af te wijken van de
eeuwenoude gewoonte om informatie lineair te presenteren (bijvoorbeeld: in een boek
volgen de pagina's elkaar één voor één op en veranderen niet van volgorde). Met
hyperlinks kan een lezer via verschillende wegen door de aangeboden webpagina's heen
navigeren. Bij het volgen van een hyperlink wordt een nieuwe webpagina getoond, maar in
welke volgorde de webpagina's in de website staan is in principe onbelangrijk.

Bij het gebruik van frames wordt hieraan nog een dimensie toegevoegd. Allereerst wordt
het beeldscherm verdeeld in afzonderlijke vensters (Engels: "frames"). Deze verdeling is
vastgelegd in een apart HTML-bestand: de framespagina. Het bijzondere is nu dat een
hyperlink in het ene frame ertoe kan leiden dat een nieuwe webpagina in een ander frame
wordt getoond! Er is dus sprake van meerdere webpagina's tegelijk op één scherm.

Vaak worden drie frames toegepast: een vaste kop met de bedrijfsnaam en een logo, links
een vast smal frame met trefwoorden als hyperlinks en rechts een groot frame waarin
steeds de nieuwe webpagina's worden getoond.
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Een webpagina met frames kan er bijvoorbeeld uitzien als:

Bij het gebruik van frames zijn de volgende begrippen van groot belang:

Begrip Betekenis

Framespagina Is een webpagina, die op zichzelf geen tekst bevat, maar wel:
− de positie van ieder frame vastlegt;
− de naam van ieder frame vastlegt;
− verwijst naar de beginpagina van ieder frame.

Frame Een gedeelte van het browservenster dat als deelvenster is gedefinieerd.
Het frame heeft een naam, zodat ernaar kan worden verwezen.

Inhoud van een frame Is altijd een webpagina.

Beginpagina De webpagina die als eerste in een frame wordt getoond.

Zodra een browser naar een framespagina wordt verwezen, wordt het beeldscherm in
deelvensters verdeeld met daarin de betreffende beginpagina's.

� Het is een goed idee om in uw homepage geen frames te gebruiken. U maakt dan
vanuit de homepage een hyperlink naar de framespagina.
Zo weet u zeker dat ook bezoekers die een browser gebruiken die geen frames
ondersteunt, in ieder geval uw homepage kunnen lezen.

Frames

Om frames te gebruiken moet u de volgende handelingen verrichten:
− een framespagina maken;
− voor ieder frame een beginpagina definiëren;
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− de framespagina opslaan;
− indien de gedefinieerde beginpagina's nieuwe pagina's zijn, moet u deze ook opslaan.

Framespagina maken

Om een framespagina te maken, activeert u de websiteweergave Pagina en kiest u in het
menu voor Bestand, Nieuw, Pagina. Het dialoogvenster Nieuw wordt getoond:

1

2
3

4

5

� U activeert het tabblad Framespagina's. Dit bevat alle sjablonen voor
framespagina's.

� U selecteert de framespagina met de gewenste indeling.
� De Beschrijving geeft aan hoe de framespagina eruit ziet en gebruikt kan worden.
� Het Voorbeeld toont de indeling van de frames.
� U klikt op de knop OK om de framespagina te maken.

De (nog lege) framespagina ziet er uit als:
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1
2

3

4

5 6

� De framespagina.
� Het frame vaandel.
� Het frame inhoud.
� Het frame hoofd.
� De extra tab Geen frames. Als u deze activeert, wordt de webpagina getoond die

een bezoeker te zien krijgt als zijn browser geen frames ondersteunt.
� De extra tab Html voor framespagina. Als u deze activeert, wordt de HTML-code

getoond van de framespagina. (Als u de tab HTML activeert, wordt de HTML-code
van de webpagina in het geselecteerde frame getoond).

Om een frame te selecteren klikt u erin; de rand wordt dan blauw weergegeven. Om de
framespagina te selecteren, klikt u op de buitenste rand. De gehele paginarand wordt dan
blauw weergegeven.

Beginpagina's definiëren

Als beginpagina kunt u een bestaande webpagina gebruiken, of u kunt een nieuwe
webpagina aanmaken. Ieder leeg frame bevat knoppen waarmee u de beginpagina kunt
definiëren:

2

1

� U klikt op de knop Beginpagina instellen om het dialoogvenster Hyperlink maken te
tonen. Hierin selecteert u de gewenste webpagina en u klikt op de knop OK. De
webpagina wordt direct geopend in het frame.

� U klikt op de knop Nieuwe pagina om een nieuwe webpagina te maken. Deze wordt
direct in het frame geopend.
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� Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u de website
M3H3OEF1.

� • Activeer de websiteweergave Pagina
• Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
• Activeer het tabblad Framespagina's
• Selecteer de sjabloon Vaandel en inhoudsopgave
• Klik op de knop OK

De framespagina wordt getoond met drie lege frames
• Klik in het bovenste frame op de knop 
• Typ de tekst "Hier komt de koptekst."
• Klik in het linker frame op de knop 
• Typ de tekst "Hier komt de inhoudsopgave."
• Klik in het rechter frame op de knop 
• Typ de tekst "Hier komt de eigenlijke inhoud."

Framespagina en nieuwe beginpagina's opslaan

Bedenk dat zowel de framespagina als de pagina's in ieder frame aparte webpagina's zijn.
In bovenstaand voorbeeld zijn er dus vier webpagina's, die apart moeten worden
opgeslagen. Het verdient aanbeveling om de bestandsnamen zodanig te kiezen dat het
onderscheid tussen de framespagina en de afzonderlijke webpagina's in de frames direct
duidelijk is.

Om de webpagina's op te slaan, kiest u in het menu voor Bestand, Opslaan als:
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1

2
3

4

� Met de dikke blauwe rand wordt aangegeven dat u nu de framespagina opslaat.
� U typt in het tekstvak Bestandsnaam de naam van de framespagina.
� U klikt op de knop Wijzigen om de titel van de framespagina te wijzigen.
� U klikt op de knop Opslaan om de framespagina op te slaan.

Als u in de framespagina nieuwe webpagina's heeft gemaakt met de knop ,
moeten deze nog worden opgeslagen. Het dialoogvenster Opslaan als wordt automatisch
opnieuw getoond, nu voor één frame. U wijzigt de naam en de titel en u klikt op de knop
Opslaan om de nieuwe webpagina voor het desbetreffende frame op te slaan. Dit herhaalt
zich totdat iedere nieuwe webpagina is opgeslagen.

De framespagina Het frame vaandel Het frame inhoud Het frame hoofd

� • Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de tekst "FRAMESPAGINA.HTM"
• Klik op de knop Wijzigen
• Typ als titel de tekst "De framespagina van Holiday House"
• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Opslaan
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de tekst "VAANDEL.HTM"
• Klik op de knop Wijzigen
• Typ als titel de tekst "Webpagina met vaandel"
• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Opslaan
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de tekst "INHOUDSOPGAVE.HTM"
• Klik op de knop Wijzigen
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• Typ als titel de tekst "Webpagina met inhoudsopgave "
• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Opslaan
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de tekst "HOOFD.HTM"
• Klik op de knop Wijzigen
• Typ als titel de tekst "Webpagina met hoofd"
• Klik op de knop OK
• Klik op de knop Opslaan
• Bekijk het resultaat in een browser
• Sluit alle geopende webpagina's

Gewijzigde webpagina's opslaan

In de praktijk zal het regelmatig gebeuren dat u een framespagina heeft geopend in
FrontPage met daarin verschillende webpagina's, ieder in een eigen frame. Het verdient
aanbeveling om wijzigingen die u in de webpagina's aanbrengt regelmatig op te slaan.
Hiertoe selecteert u het frame en kiest in het menu voor Frames, Pagina opslaan.

� Om de framespagina zelf op te slaan, kiest u in het menu voor Bestand, Opslaan.

� • Open zonodig de website M3H3OEF1
• Open de webpagina FRAMESPAGINA.HTM
• Wijzig de tekst "Hier komt een inhoudsopgave" in de drie woorden "Activiteiten",

"Locaties" en "Reisgids"
• Plaats de drie woorden onder elkaar
• Kies in het menu voor Frames, Pagina opslaan

Hyperlinks naar een doelframe maken

Om met een hyperlink uit het ene frame een webpagina in een ander frame te laten
openen, wordt aan de hyperlink een doelframe toegekend. Hiermee wordt aangegeven
waar in het venster de webpagina waarnaar wordt verwezen, wordt geopend. U selecteert
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de tekst of de afbeelding waaraan u de hyperlink wilt toekennen en u kiest in het menu
voor Invoegen, Hyperlink:

1

2

3

� U selecteert de webpagina waarnaar de hyperlink verwijst.
� Het doelframe is normaal gesproken de Standaard van de pagina, in dit geval is dat

het frame hoofd. Om een ander doelframe te kiezen of om de standaard te wijzigen,
klikt u op de knop  (Doelframe wijzigen); het dialoogvenster Doelframe wordt
getoond (zie hieronder).

� U klikt op de knop OK om de hyperlink te maken.

1
2

3

4

5

� In het groepsvak Huidige framespagina selecteert u het gewenste doelframe.
� U kunt ook in het tekstvak Standaarddoelframes een doelframe selecteren. Dit zijn

frame-instellingen die door alle browsers worden ondersteund.
� In het tekstvak Doelframe-instelling verschijnt de naam van het gekozen doelframe.
� Om het gekozen doelframe te verheffen tot standaard van de pagina, schakelt u het

selectievak Instellen als standaard van de pagina in.
� U klikt op de knop OK om het gekozen doelframe te bevestigen.
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� Als u een hyperlink wilt maken naar een doelframe, kiest u dan bij voorkeur een
doelframe door in het dialoogvenster 'Doelframe' in het groepsvak 'Huidige
framespagina' op het gewenste frame te klikken. Dit verdient de voorkeur boven de
in de keuzelijst 'Standaarddoelframes' weergegeven optie 'Standaard van pagina
(hoofd)'.

Standaarddoelframe Betekenis

Standaard van pagina (…) Het huidige standaardframe van deze framespagina. De naam
van het standaarddoelframe staat tussen haakjes.

Zelfde frame De webpagina wordt geopend in hetzelfde frame als waarin de
hyperlink staat.

Hele pagina De webpagina wordt geopend in het gehele venster van de
browser.

Nieuw venster De webpagina wordt geopend in een nieuw venster, maar het
oude venster blijft ook geopend. Er zijn dus twee browser-
vensters geopend.

� • Open zonodig de framespagina FRAMESPAGINA.HTM
• Selecteer de tekst "Activiteiten"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Selecteer de webpagina ACTIVITEIT.HTM

Het doelframe is correct: Standaard van de pagina (hoofd)
• Klik op de knop OK
• Selecteer de tekst "Locaties"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Selecteer de webpagina LOCATIES.HTM
• Klik op de knop OK
• Selecteer de tekst "Reisgids"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Selecteer de webpagina REISGIDS.HTM
• Klik op de knop OK
• Kies in het menu voor Frames, Pagina opslaan
• Typ in het bovenste frame (vaandel) de tekst "grapje"
• Selecteer de tekst "grapje"
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
• Selecteer de webpagina INHOUDSOPGAVE.HTM
• Klik op de knop  (Doelframe wijzigen)
• Klik in het groepsvak Huidige framespagina op het bovenste frame
• Klik tweemaal op de knop OK
• Kies in het menu voor Frames, Pagina opslaan
• Bekijk het resultaat in een browser, test de drie hyperlinks uit het frame inhoud
• Klik ook op de hyperlink "grapje" en bestudeer het resultaat
• Sluit de browser

� Als u frames gebruikt, kunt u geen gebruik maken van de websiteweergave
Navigatie om de structuur van de website te bekijken. Gebruik hiervoor de
websiteweergave Hyperlinks.

Wijzigingen in een framespagina

U kunt zowel de webpagina's die in de verschillende frames worden getoond als de
framespagina zelf wijzigen.
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Wijzigen van doelframe

Als u een webpagina in een ander doelframe wilt laten openen, moet u de hyperlink
ernaartoe wijzigen. De framespagina zelf wordt hierbij niet gewijzigd.

Wijzigen van frames

Om de eigenschappen van een frame te wijzigen, selecteert u het betreffende frame en
kiest u in het menu voor Frames, Eigenschappen van frame:

1

2 3

� Om een andere beginpagina te kiezen, wijzigt u de verwijzing in het tekstvak
Startpagina.

� U schakelt het selectievak Grootte verstelbaar in browser in om de bezoeker zelf de
frames te kunnen laten vergroten en verkleinen.

� U klikt op de knop Framespagina voor extra eigenschappen. Hier kunt u bijvoorbeeld
het selectievak Randen weergeven uitschakelen, om de frames in elkaar over te laten
vloeien.

U kunt de afmetingen van een frame ook interactief wijzigen. U opent de framespagina en
u versleept de rand tussen twee frames. De muisaanwijzer verandert daarbij in een dubbele
pijl.

Gewijzigde framespagina opslaan

Als u de framespagina heeft gewijzigd (bijvoorbeeld als u de afmetingen van frames of de
beginpagina van een frame heeft veranderd), moet u de framespagina opslaan. Daartoe
kiest u in het menu voor Bestand, Opslaan.

� • Open zonodig de website M3H3OEF1
• Open de framespagina FRAMESPAGINA.HTM
• Selecteer het bovenste frame (vaandel)
• Kies in het menu voor Frames, Eigenschappen van frame
• Schakel het selectievak Grootte verstelbaar in browser in
• Klik op de knop OK
• Plaats de invoegpositie achter het woord "Reisgids"
• Druk op de toets Enter
• Typ de tekst "Homepage" en selecteer het woord
• Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
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• Selecteer de webpagina INDEX.HTM
• Klik op de knop  (Doelframe wijzigen)
• Selecteer in het tekstvak Standaarddoelframes het frame Hele pagina
• Klik tweemaal op de knop OK
• Kies in het menu voor Frames, Pagina opslaan
• Sleep de scheidingslijn tussen het linker en het rechter frame naar links. Zorg dat

de tekst nog wel leesbaar is.
• Kies in het menu voor Bestand, Opslaan
• Bekijk het resultaat in een browser
• Probeer de hyperlinks in de inhoudsopgave
• Probeer de hyperlink grapje
• Versleep (in de browser) de grens tussen de bovenste en het rechter frame
• Sluit de browser
• Sluit de website

� Om eigenschappen van de framespagina te wijzigen, kiest u in het menu voor
Bestand, Eigenschappen. U kunt dan eigenschappen als titel, achtergrondgeluid en
-kleur instellen.

Procedures

Frames gebruiken in een website
− Maak een framespagina
− Definieer voor ieder frame een beginpagina
− Sla de framespagina op
− Sla zonodig de beginpagina's op

Framespagina maken
− Activeer de websiteweergave Pagina
− Kies in het menu voor Bestand, Nieuw, Pagina
− Activeer het tabblad Framespagina's
− Selecteer de framespagina met de gewenste indeling
− Klik op de knop OK

Frames selecteren
− Volg een van onderstaande procedures:

• Klik in een frame om het te selecteren
• Klik op de buitenrand om de framespagina te selecteren

Beginpagina's definiëren
− Volg een van onderstaande procedures

• Klik op de knop Beginpagina instellen
• Klik op de knop Nieuwe pagina

Framespagina en nieuwe beginpagina's opslaan
− Kies in het menu voor Bestand, Opslaan als
− Typ in het tekstvak Bestandsnaam de naam van de framespagina
− Klik op de knop Wijzigen
− Typ de titel van de framespagina
− Klik op de knop OK
− Klik op de knop Opslaan
− Als er webpagina's moeten worden opgeslagen, herhaalt FrontPage de benodigde

dialoog
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Gewijzigde webpagina's opslaan
− Selecteer het frame met de gewijzigde webpagina
− Kies in het menu voor Frames, Pagina opslaan

Framespagina opslaan
− Kies in het menu voor Bestand, Opslaan

Hyperlink naar een doelframe maken
− Selecteer de tekst of de afbeelding waaraan u de hyperlink wilt toekennen
− Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
− Selecteer de webpagina waarnaar de hyperlink verwijst
− Klik op de knop OK

Hyperlink naar een gewijzigd doelframe maken
− Selecteer de tekst of de afbeelding waaraan u de hyperlink wilt toekennen
− Kies in het menu voor Invoegen, Hyperlink
− Selecteer de webpagina waarnaar de hyperlink verwijst
− Klik op de knop  (Doelframe wijzigen)
− Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Selecteer in het groepsvak Huidige framespagina het gewenste doelframe
• Selecteer in het vak Standaarddoelframes een doelframe

− Schakel desgewenst het selectievak Instellen als standaard van de pagina in
− Klik op de knop OK

Wijzigen van frames
− Selecteer het betreffende frame
− Kies in het menu voor Frames, Eigenschappen van frame
− Wijzig de eigenschappen
− Klik zonodig op de knop Framespagina voor extra eigenschappen
− Klik op de knop OK

Afmetingen van een frame interactief wijzigen
− Open de framespagina
− Versleep de rand tussen twee frames

Eigenschappen van framespagina wijzigen
− Kies in het menu voor Bestand, Eigenschappen
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Opgaven

Opgave 1: Website maken met framespagina
 1. Open de website M3H3OPG1.
 2. Maak een nieuwe framespagina, gebaseerd op de sjabloon Inhoud.
 3. Maak voor het linker frame een nieuwe pagina. Voeg onder elkaar twee Knoppen met

aanwijseffect in. Zie de tabel voor details. Bewaar deze pagina onder de naam
INHOUD.HTM.

Knoptekst Koppelen aan Doelframe Knopkleur Effectkleur

Regulier REGULIER.HTM Hoofd Marineblauw Blauw

Aanbiedingen AANBIED.HTM Hoofd Groen Lichtgroen

 4. Kies voor het rechter frame als beginpagina de webpagina WELKOM.HTM.
 5. Bewaar de framespagina onder de naam INDEX.HTM, met als titel "Holiday House in

frames". Sluit de framespagina.
 6. Voeg in de webpagina REGULIER.HTM onder elkaar drie knoppen met aanwijseffect

in. Zie de tabel voor details. Bewaar en sluit de webpagina.

Knoptekst Koppelen aan Doelframe Knopkleur Effectkleur

Amerika AMERIKA.HTM Zelfde frame Marineblauw Blauw

Fietsen FIETSEN.HTM Zelfde frame Marineblauw Blauw

Zuid-Afrika ZUIDAFRIKA.HTM Zelfde frame Marineblauw Blauw

 7. Voeg in de webpagina AANBIED.HTM onder elkaar drie knoppen met aanwijseffect in.
Zie de tabel voor details. Bewaar en sluit de webpagina.

Knoptekst Koppelen aan Doelframe Knopkleur Effectkleur

Brazilië BRAZILIE.HTM Zelfde frame Groen Lichtgroen

Valkenburg VALKENBURG.HT
M

Zelfde frame Groen Lichtgroen

Veluwe VELUWE.HTM Zelfde frame Groen Lichtgroen

 8. Test de homepage in een browser.
 9. Sluit de browser en sluit de website.
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Opgave 2: Website met twee framespagina's
 1. Open de website M3H3OPG2
 2. Maak een nieuwe framespagina aan op basis van de sjabloon INHOUD.
 3. Gebruik als beginpagina's de in de website aanwezige bestanden INHOUD.HTM (voor

het linker frame) respectievelijk WELKOM.HTM (voor het rechterframe).
 4. Sla de framespagina op met als naam FRAMESNORMAAL.HTM en als titel "Holiday

House in frames".
 5. Sluit de framespagina.
 6. Maak nog een nieuwe aan op basis van de sjabloon INHOUD.
 7. Selecteer het linker frame en verander de naam van het frame in "hoofd".

Tip: kies in het menu voor Frames, Eigenschappen van frame.
 8. Verander de naam van het rechter frame in "inhoud".
 9. Verander de grootte verdeling van de vensters. Maak het rechter frame zo smal als

het linkerframe was.
 10. Gebruik als beginpagina's de in de website aanwezige bestanden, maar nu andersom:

INHOUD.HTM (voor het rechter frame) respectievelijk WELKOM.HTM (voor het linker
frame).

 11. Sla de framespagina op met als naam FRAMESLINKSH.HTM en als titel "Holiday
House voor linkshandigen".

 12. Sluit de framespagina.
 13. Maak in de webpagina INDEX.HTM twee hyperlinks:

van de tekst "website" naar de webpagina FRAMESNORMAAL.HTM
van de tekst "linkshandigen" naar FRAMESLINKSH.HTM

 14. Sla de webpagina INDEX.HTM op.
 15. Test de website, probeer uit of de website voor linkshandigen dezelfde informatie

geeft aan de bezoeker.
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Hoofdstuk 4
Case

Lees eerst de gehele case door!

U gaat een website maken voor reisbureau Holiday House.
Het aanbod bestaat uit zes reizen, verdeeld over binnen- en buitenland. Iedere reis moet in
een eigen webpagina worden beschreven.

Om bezoekers die oudere browsers gebruiken (die geen frames ondersteunen) ten dienste
te zijn, maakt u zowel een versie met gemeenschappelijke randen als een versie met
frames. Vanuit de homepage kan de bezoeker kiezen voor de ene of de andere versie.

Er moet een formulier komen voor opmerkingen en klachten. Dit formulier moet vanuit de
homepage kunnen worden opgeroepen. Daar komen ook de last minute aanbiedingen.

Gebruik het opmaakmodel in de map CSS voor alle webpagina's. Gebruik verder uw eigen
fantasie voor de opmaak van de website.

 1. Maak de homepage. Geef de pagina als koptekst "Welkom bij Holiday House".
 2. Maak twee mappen aan in de website: RANDEN voor de website met

gemeenschappelijke randen, en FRAMES voor de webpagina's met frames.
Gebruik voor deze case de map M3H4CASE in de map met lesbestanden.

Website met gemeenschappelijke randen

 3. Maak in de map RANDEN de webpagina's voor de website met gemeenschappelijke
randen volgens onderstaande tabel. Gebruik alleen de linker rand, schakel de
hyperlinks in voor Onderliggend niveau en Bovenliggende pagina.

Naam Inhoud Opmerking

Welkom_rand.ht
m

"Klik op de hyperlink naar
keuze, voor een reis op maat."

Bevat een teksthyperlink terug naar de
homepage.

Internationaal.ht
m

"Internationaal reizen met
Holiday House. Klik, en u weet
waarom."

Nationaal.htm "Binnenlandse reizen met
Holiday House. Vertrouwd de
beste."

Amsterdam.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand ADAM.TXT

Brussel.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand
BRUSSEL.TXT

Friesland.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand FRIES.TXT

London.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand
LONDON.TXT

Parijs.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand PARIJS.TXT

Valkenburg.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand VALK.TXT

 4. De tekstbestanden staan in de map TEKSTEN. Om deze te importeren, kiest u in het
menu voor Invoegen, Bestand. Kies in het dialoogvenster voor Tekstbestanden (*.txt)
en u selecteert het keuzerondje Normale alinea's.
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 5. Breng de hiërarchische structuur aan. Maak WELKOM_RAND de hoogste in de
structuur met daaronder INTERNATIONAAL en NATIONAAL. Voeg onder deze twee
de betreffende reisbeschrijvingen toe.
Selecteer in de websiteweergave Navigatie zonodig de homepage, en verwijder deze
uit alle navigatiebalken.

 6. Maak in de homepage een hyperlink naar de website met gemeenschappelijke randen.
 7. Test dit gedeelte van de website.

Homepage:

Navigatiestructuur:

Website met frames

 8. Maak in de map FRAMES de webpagina's voor de website met frames volgens
onderstaande tabel.

Naam Inhoud Opmerking

Welkom_frames.ht
m

"Klik op de hyperlink naar
keuze, voor een reis op
maat."

Amsterdam.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand ADAM.TXT

Brussel.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand BRUSSEL.TXT

Friesland.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand FRIES.TXT

London.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand LONDON.TXT

Parijs.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand PARIJS.TXT

Valkenburg.htm Reisbeschrijving Importeer het tekstbestand VALK.TXT

 9. Maak een nieuwe framespagina op basis van de sjabloon Inhoud. Kies voor de rechter
frame als beginpagina WELKOM_FRAMES.HTM. Maak in de linker frame een nieuwe
webpagina. Plaats hierin de hyperlinks naar de reisbeschrijvingen. Let erop dat deze in
het rechterframe openen! Maak ook hier een hyperlink terug naar de homepage (met
als standaarddoelframe Hele pagina).
Bewaar (in de map FRAMES!) de framespagina onder de naam FRAMESPAGINA.HTM,
bewaar de webpagina in het linker frame onder de naam INHOUD.HTM.

 10. Maak in de homepage een hyperlink naar de framespagina.
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 11. Test dit gedeelte van de website.

Homepage:

Framespagina:

Klachtenformulier

 12.  Maak een nieuw formulier aan. Voeg in ieder geval de velden in zoals hier vermeld in
onderstaande tabel, maar gebruik uw eigen ideeën. Geef het formulier een passende
naam en titel, en bewaar deze op een geschikte plaats.

Veld Bevat

Naam Tekst.

E-mailadres Tekst.

Klacht/opmerkin
g

Meerdere regels tekst.

Boeking via Vervolgkeuzelijst: Holiday House, Reisbureau, Website.

Antwoord Keuzerondjes: E-mail, telefoon, huisbezoek.

 13. Maak een hyperlink van de homepage naar het klachtenformulier. Maak een hyperlink
terug.

 14. Test de gehele website in een browser.

Homepage:
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Formulier:

Last minute aanbiedingen

 15. Voeg een categorie LastMinute toe. Ken deze toe aan de reisbeschrijvingen
Amsterdam en Parijs (in de map Frames).

 16. Voeg aan de homepage een onderdeel categorieën toe, dat hyperlinks toont naar de
categorie LastMinute.

Test het resultaat in een browser.

Homepage:



1-51

Index

B
Beginpagina   3-30

C
Categorieën   3-13, 3-20

Maken en verwijderen   3-22
Onderdeel   3-21
Webpagina toekennen   3-20

D
Doelframe   3-33

Wijzigen   3-35

F
Formulier   3-1

Afhandeling   3-7
Informatie inlezen in spreadsheet   3-8
Keuzerondje   3-5
Opdrachtknop   3-7
Selectievakje   3-4
Tekstvak   3-2
Vervolgkeuzelijst   3-6
Werkbalk   3-2

Frames   3-27
Wijzigen   3-36

Framespagina   3-29
Beginpagina   3-30
Eigenschappen   3-37
Maken   3-29

Opslaan   3-31, 3-36

G
Gemeenschappelijke randen   3-13

Inhoud   3-15
Per pagina   3-14, 3-15
Voor het web   3-14

H
Hiërarchie   3-18
Hyperlink   3-33

N
Navigatiebalk   3-13, 3-16

Eigenschappen   3-17

S
Shared borders   3-13
Structuur   3-18

T
Tabel   3-1

W
Webpagina's in frames

Opslaan   3-33



VDAB Training en opleiding FrontPage 2000

1-2

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding

FRONTPAGE 2000 (NL)

Module 4

Websites

SPC Training
Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van

SPC training
De VDAB heeft een licentie voor het gebruik van deze cursus.

Deze versie werd aangepast door de VDAB.



1

Inhoudsopgave

Module 1
Basisvaardigheden

Module 2
Webpagina's

Module 3
Geavanceerde
mogelijkheden

Module 4
Websites

Module 4  Websites

Hoofdstuk 1 Theoretische achtergronden............................................ 4-1
Cliënt/Server-communicatie ............................................................................... 4-1
Beeldschermafhankelijkheid................................................................................ 4-1
Bestandsomvang en laadtijd............................................................................... 4-2
Achtergrondinformatie over webservers............................................................... 4-2
Onderhoud ...................................................................................................... 4-3
Beveiliging....................................................................................................... 4-3

Hoofdstuk 2 Website ontwikkelen ..................................................... 4-5
Werkwijze ....................................................................................................... 4-5

Doelgroep..................................................................................................... 4-5
Beperkingen.................................................................................................. 4-5
Informatieanalyse .......................................................................................... 4-6
Structuur...................................................................................................... 4-6
Vormgeving .................................................................................................. 4-8

Internet versus Intranet ..................................................................................... 4-9
Procedures ...................................................................................................... 4-9
Opgaven ........................................................................................................4-10

Hoofdstuk 3 Intranet case............................................................... 4-13

Hoofdstuk 4 Internet case............................................................... 4-17

Index............................................................................................ 4-23





1-1

Hoofdstuk 1
Theoretische achtergronden

De rol van de techniek is enorm belangrijk en bevindt zich continu in een
stroomversnelling. Voor degene die wordt geconfronteerd met programma’s die hun
werking ontlenen aan het Internet, zoals FrontPage, is het zaak zich te oriënteren op dit
gebied, en geleidelijk aan hier in thuis te raken.

Dit hoofdstuk benoemt een aantal belangrijke achtergrondaspecten van FrontPage.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
− uitleggen wat Cliënt/Server-communicatie betekent;
− uitleggen welke beeldschermafhankelijkheid er bestaat;
− het belang van kleine bestanden aangeven;
− zeggen waarop u moet letten als u een andere webserver kiest;
− het belang van onderhoud en beveiliging weergeven.

Cliënt/Server-communicatie

Internetbestanden die gelezen moeten kunnen worden door Internetgebruikers, staan
centraal opgeslagen op een computer. Dit is HTML-code in pure ASCII. Op deze computer
draait een computerprogramma, de webserver, dat afwacht of er aanvragen voor de
bestanden komen. Indien een Internetgebruiker een pagina wil raadplegen, benadert hij de
webserver met behulp van een browser zoals Internet Explorer van Microsoft of Netscape
Communicator/Navigator van Netscape. Deze browser noemt men de cliënt. Deze wijze
van netwerkcommunicatie heet een Cliënt/Server-proces.

De browser interpreteert de ASCII-tekst als HTML-code en beeldt vervolgens een
tekstbestand, illustratie of hyperlink op het scherm af, speelt een geluids- of videofragment
af of interpreteert scriptcode. Er wordt bij bovenstaand proces een kopie van de bestanden
overgezet naar de eigen PC van de gebruiker, daardoor kan deze, wanneer hij voor de
tweede keer de pagina wil raadplegen, deze pagina zeer snel bekijken. Dit noemt men
Caching.

Beeldschermafhankelijkheid

Omdat de cliëntcomputer (de computer van de Internetgebruiker) de code interpreteert, is
de lokale instelling van deze computer ook van doorslaggevend belang met betrekking tot
de weergave van de pagina’s.

Eén van de belangrijkste instellingen betreft het beeldscherm. Voor kleine monitoren
(bijvoorbeeld 14 Inch) is een instelling 640 x 480 pixels eigenlijk het maximale. Veel betere
resultaten worden verkregen bij een 17 Inch monitor met een instelling van 1024 x 768
pixels. Redelijk gangbaar is op dit moment het tussenliggende formaat van 800 x 600
pixels.

Voor de ontwerper is het van groot belang om te weten met welke systemen (en welke
systeeminstellingen) de gebruikers pagina’s opvragen, om het ontwerp zo goed mogelijk
tot zijn recht te laten komen.
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Bestandsomvang en laadtijd

Als een gebruiker een website bezoekt moeten alle betreffende bestanden worden
opgevraagd en gekopieerd van de webserver naar de cliënt. Het is dus van belang de
bestandsomvang zo gering mogelijk te houden.

Dat kan door bijvoorbeeld geen afbeeldingen te gebruiken, of de resolutie van de gebruikte
afbeeldingen te beperken. De nieuwste browsers en laatste versies kunnen allerhande
multimediabestanden verwerken. Voorbeelden hiervan zijn videofragmenten, maar ook
geluidsbestanden, java-elementen enzovoort. In zijn totaliteit echter kan een dergelijke
webpagina erg groot van omvang worden. Dit leidt tot vertraging in het transport en dus
tot een langere wachttijd voor de gebruiker.

Met de rapportagefunctie kunt u snel zien of er te langzame pagina's in de website
voorkomen. Om dit rapport op te vragen, kiest u in het menu voor Beeld, Rapporten,
Langzame pagina's.

Om het criterium in te stellen dat bepaalt of een webpagina als te langzaam wordt
genoemd, kiest u in het menu voor Extra, Opties en u activeert het tabblad
Rapportweergave. Selecteer in het keuzevak Downloaden van langzame pagina's duurt
tenminste de gewenste tijd, en selecteer in het keuzevak Verbindingssnelheid bedraagt de
snelheid die voor de berekening moet worden gebruikt.

� In de statusbalk van FrontPage wordt de inlaadtijd weergegeven bij gebruik van een
28k8 modem . Om de modemsnelheid te wijzigen, klikt u op de
laadtijd en kiest u in het menu voor de gewenste snelheid. Deze instelling is
onafhankelijk van de modemsnelheidkeuze voor de rapportweergave.

Achtergrondinformatie over webservers

De keuze van de webserver is afhankelijk van aantal verschillende aspecten, zoals:
− prijs;
− gebruikte besturingssysteem (Microsoft Windows 95, 98, 2000, NT Workstation,

NT Server of Linux, Unix, Apple);
− de intensiteit van het gebruik (een personal webserver is kleiner en goedkoper, maar

kan slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd verwerken).

Webservers gebruiken standaard verschillende mappen om websites op te slaan:
− C:\WEBSHARE\WWWROOT (Microsoft Personal Webserver onder Windows 95);
− C:\FRONTPAGE WEBS\ CONTENT\ (Microsoft FrontPage Personal Webserver onder

Windows 95);
− C:\INETPUB\WWWROOT (Internet Information Server onder Windows NT 4.0

Workstation. De IIS verandert in dit geval in een Personal Webserver).

Alleen al van Microsoft zijn er een handvol verschillende webservers, die vaak wel in
functionaliteit verschillen, maar dezelfde naam hebben: Microsoft Personal Webserver.
Onder Linux is Apache een veelgebruikte webserver. De installatie en het beheer van een
webserver zal normaal gesproken door de afdeling systeembeheer worden verzorgd.
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Onderhoud

Nadat een website is gepubliceerd, dient er regelmatig onderhoud te worden gepleegd.
Hierbij kunnen natuurlijk nieuwe fouten ontstaan en u dient de website opnieuw in zijn
geheel te controleren voordat u deze opnieuw publiceert. Denk hierbij aan onder andere
controle op niet gebruikte bestanden en spelfouten.

FrontPage biedt de mogelijkheid om weesbestanden op te sporen. Weesbestanden zijn
bestanden die in de website zijn opgenomen zonder dat er een hyperlink naar verwijst.
Ook hyperlinks kunt u verifiëren en herstellen.

Om de spelling van een geopend bestand te controleren, kiest u in het menu voor Extra,
Spelling. U kunt de spellingscontrole ook starten vanuit de websiteweergave Mappen. U
kiest ook hier in het menu voor Extra, Spelling. In het dialoogvenster Spelling geeft u aan
of het de geselecteerde pagina betreft, of de gehele website.

U kunt in FrontPage ook gebruikmaken van de functie zoeken en vervangen.

Met behulp van de takenlijst kunt u het onderhoud verdelen over meerdere personen en de
status van de taken bijhouden.

Ideaal is het gebruik van gescheiden systemen: één voor ontwikkeling van de website en
een tweede voor "productie" (dat wil zeggen: het systeem dat met de buitenwereld is
verbonden). Hiermee wordt bereikt dat de website-ontwerper bij het testen van
aanpassingen niet het risico loopt dat door een foutje de bezoekers plotseling met een
onbereikbare of slechts gedeeltelijk werkende website worden geconfronteerd.

Beveiliging

Aangeraden wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van een filesysteem als NTFS (NT
File System) in plaats van FAT (file allocation table). Hiermee is het namelijk mogelijk
verschillende toegangsrechten toe te kennen aan verschillende gebruikers. Zodoende
kunnen bezoekers niet per ongeluk (of juist met opzet!) bestanden en/of webpagina's lezen
danwel wijzigen waartoe zij niet bevoegd zijn.

Afhankelijk van de gebruikte webserver, kunt u met FrontPage wel of niet
toegangsbeperkingen instellen. Hiervoor kiest u in het menu voor Extra, Beveiliging. Als u
de Internet Information Server gebruikt, worden de toegangbeperkingen via Windows NT
zelf beheerd.

U kunt wel eenvoudig mappen beschermen tegen het doorzoeken met een zoekformulier,
door de mapnaam te laten beginnen met een underscore ( _ ).

Normaliter is het regelen van de toegang tot de website een zaak van de webmaster en
systeembeheerder.
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Hoofdstuk 2
Website ontwikkelen

Ga ervan uit dat een bezoeker die niet gemakkelijk kan vinden wat hij zoekt, niet snel
terugkomt. Daarom moet u er voor zorgen dat alle informatie snel en gemakkelijk
toegankelijk is. Laat een bezoeker niet nodeloos dwalen: wees ook duidelijk als u iets niet
aanbiedt. Een ontevreden bezoeker komt zeker niet terug!

In de dynamische wereld van het WWW bestaat natuurlijk niet één ideale aanpak voor het
maken van een website. In ieder geval doet u er vanwege de grote hoeveelheid informatie
goed aan gestructureerd te werken volgens een stappenplan. Hiermee bereikt u dat de
website in alle onderdelen consistent wordt gebouwd.

Bij voorkeur bouwt u eerst een prototype van de website en laat u deze door een aantal
mensen testen.

Doelstellingen
Na het doorlopen van dit hoofdstuk heeft u geleerd:
− een website volgens een vaste werkwijze te ontwikkelen.

Werkwijze

Een eenvoudig stappenplan kan zijn:
 1. Leg de doelgroep vast.
 2. Leg de beperkingen vast.
 3. Analyseer de aanwezige informatie.
 4. Bepaal de navigatie- en de opslagstructuur.
 5. Leg de vormgeving vast.

Doelgroep

Een website moet zijn toegesneden op de bezoeker. Is uw bezoeker een gevorderd
gebruiker, of juist een beginneling? Komt de bezoeker alleen voor informatie, of kan hij ook
on-line bestellen? In welke leeftijdscategorie valt hij?

Als uw website internationaal is gericht, houd dan rekening met cultuurverschillen. In
sommige landen is de uil bijvoorbeeld niet het symbool voor wijsheid, maar van toverij en
zwarte magie. Een datum als 2-3-00 kan zowel 2 maart als 3 februari betekenen: gebruik
dus liever 2 maart 2000. Dit zijn allemaal vragen die een belangrijke rol spelen in de manier
waarop de website wordt ingericht.

Beperkingen

Als u wilt dat uw website gebruikmaakt van frames, dan moet de gebruiker Internet
Explorer 4.0 of Netscape Navigator 4.0 of hoger gebruiken. Het gebruik van trapsgewijze
opmaakmodellen (Cascading Style Sheets) vereist een recente browserversie.
Maar ook de beschikbare hardware en de datatransportsnelheid kunnen een beperking
vormen. Stel ook performance-eisen (bijvoorbeeld: maximale wachttijd 5 seconden).
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� Als u websites wilt ontwikkelen voor oudere browsers, kunt u FrontPage zodanig
instellen dat u niet ondersteunde functies ook niet meer kunt invoegen. Om deze
instelling te wijzigen, kiest u in het menu voor Extra, Paginaopties en u activeert het
tabblad Compatibiliteit.
Let op! Deze functie heet "paginaopties", maar de instellingen hebben niet specifiek
betrekking op één pagina. U stelt in welke functies voortaan via FrontPage op
nieuwe webpagina's kunnen worden ingevoegd.

Informatieanalyse

Welke informatie is benodigd en wat is daarvan al aanwezig? Maak een asset-list: een lijst
van alle aanwezige bestanden. Hoe kan hiervan gebruik worden gemaakt? Hoe zijn de
interne datastromen ("wie doet wat")? Door deze zaken vooraf in kaart te brengen, maakt
u optimaal gebruik van aanwezig materiaal.

Een asset-list zou er als volgt uit kunnen zien:

Bestand Inhoud

RAIN5.JPG achtergrondafbeelding

HH.GIF Holiday House logo

ZWOEZJ.WAV achtergrondgeluid

CITY.WAV achtergrondgeluid hoofdsteden

TJILP.WAV achtergrondgeluid natuur

ADAM.TXT reisbeschrijving Amsterdam

BRUSSEL.TXT reisbeschrijving Brussel

FRIES.TXT reisbeschrijving Friesland

LONDON.TXT reisbeschrijving London

PARIJS.TXT reisbeschrijving Parijs en Eurodisney

VALK.TXT reisbeschrijving Valkenburg

Structuur

We onderscheiden de opslagstructuur en de navigatiestructuur.

Om de website gemakkelijker te kunnen onderhouden, slaat u gewoonlijk webpagina’s,
afbeeldingen en bronmateriaal op in afzonderlijke folders. De opslagstructuur is dan
gebaseerd op het materiaaltype. De opslagstructuur is alleen van belang voor de ontwerper
en voor degene die de website onderhoudt.
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Een voorbeeld van een opslagstructuur:

inetPub\wwwroot\
voorbeeld

sounds

geluiden

_private

ingezonden
formulieren

images

afbeeldingen
touroperator Blue

Line
touroperator
Gommans

zwoejj.wav
city.wav
tjilp.wav

form_results.txt rain5.jpg
hh.gif

Amsterdam
Brussel
London

Friesland
Parijs

Valkenburg

De navigatiestructuur (die voor de gebruiker van belang is) heeft meestal een functionele
indeling: een overzicht in de homepage en steeds meer detail in de volgende of
onderliggende webpagina’s. Om het onderhoud te vergemakkelijken, kan een
opslagstructuur worden gekozen die een zekere overeenkomst vertoont met de
navigatiestructuur, maar dit is niet per se noodzakelijk.
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Een voorbeeld van een bijbehorende navigatiestructuur:

homepage

Internationaal nationaal

Londen Parijs et
Eurodisney Bruxelles Amsterdam Valkenburg Friesland

homepagehomepagehomepage homepage homepage homepage

Maak vooraf een schets van zowel de opslagstructuur als de navigatiestructuur

Vormgeving

Kies een standaard lay-out die terugkeert op iedere webpagina. Gebruik waar mogelijk de
huisstijl.

Maak gebruik van trapsgewijze opmaakmodellen indien de bezoekers browsers gebruiken
die deze functie ondersteunen.
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Internet versus Intranet

Zowel een internet- als een intranetwebsite is opgebouwd uit webpagina's met onderlinge
samenhang. Beide kunnen met dezelfde browser worden bezocht. Toch zijn er verschillen.
In onderstaande tabel zijn deze toegelicht.

Internet Intranet

Incidenteel bezoek, incidentele gebruikers:
daarom de website extra aantrekkelijk vormgeven.
Gebruik fraaie afbeeldingen, geluid en bewegende
beelden.

Intensief bezoek, vaste gebruikers:
daarom sober en functioneel vormgeven.

Moet steeds weer aantrekkelijk zijn voor gebruiker,
dus steeds iets nieuws bieden. Structuur, inhoud
en vormgeving vaak veranderen.

Moet steeds dezelfde dingen op dezelfde plaats
aanbieden, zodat de vaste gebruiker gewend
kan raken. Zowel structuur als vormgeving zeer
stabiel.

Relatief beperkte hoeveelheid informatie. Vaak grote hoeveelheden informatie afkomstig
uit diverse bronnen (tekst, database).

Interactie beperkt zich meestal tot formulieren,
waarmee bezoeker opmerkingen kan plaatsen of
bestellingen doen. Databasetoepassingen sterk in
opkomst.

Interactie strekt zich uit tot het via de browser
bewerken van spreadsheets en databases.

Meeste bezoekers onbevoegd tot het aanbrengen
van wijzigingen.

Veel bezoekers bevoegd tot wijzigen van
specifiek toegewezen bestanden.

Beveiliging om te voorkomen dat gebruiker illegaal
informatie bewerkt of uitwist.

Beveiliging om gebruikers/gebruikersgroepen te
beperken tot de bestanden die tot het
arbeidsproces behoren.

Continuïteit belangrijk. Sporadisch "uit de lucht
zijn" wordt (nog) getolereerd.

Continuïteit zeer belangrijk. "Uit de lucht zijn"
legt productie lam.

Veel gebruik van frames:
is meer werk bij het opzetten van de website, maar
oogt professioneel en biedt ruime
navigatiemogelijkheden.

Geschikt voor gemeenschappelijke randen:
de navigatie is minder uitgebreid maar zeer
gestructureerd en eenduidig voor de gehele
website.

Procedures

Werkwijze
− Werk volgens een stappenplan

• Beschrijf de bezoeker in een aantal trefwoorden
• Formuleer de beperkingen
• Analyseer de aanwezige informatie en maak zo nodig een asset-list
• Maak vooraf een schets van zowel de opslagstructuur als de navigatiestructuur
• Schets de huisstijl. Maak gebruik van paginasjablonen en zo mogelijk van

trapsgewijze opmaakmodellen
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Opgaven

Opgave 1: Werkwijze vastleggen
Deze opdracht voert u uit op papier.

Beginnend platenhandelaar John Lincklaen wil een website maken om populaire
dansmuziek aan te bieden. John heeft nog een beperkt assortiment: hij vertegenwoordigt
drie platenlabels Silk, Cotton en Wool, met ieder twee artiesten. Bij Silk horen:
TechnoTubbies en Dr. No, bij Cotton: Umeq en Lady Godiva en bij Wool: XenoFobia en
TechSpec. Iedere artiest heeft tenminste één album uitgebracht. De albums vallen onder
de muziekcategorieën Tekno of Rave.

Artiest Album Muziekcategorie
TechnoTubbies Tek-No! Tekno
Dr. No Friends of the night

Rave
Rave
Rave

Umeq 4 U I do Rave
Lady Godiva Dance 98! Tekno
XenoFobia Xenofobia in Venray Tekno
TechSpec XTsee

Undo to you
Rave
Rave

 1. Omschrijf de doelgroep in trefwoorden.
 2. John is alleen geïnteresseerd in klanten die de laatste technologische snufjes hebben.

Stel de beperkingen vast.
 3. Van ieder album heeft John een afbeelding en een tekstbestand met een beschrijving.

Hij beschikt ook over afbeeldingen voor de achtergrond, voor aanbiedingen en voor
nieuws. Maak een asset-list.

 4. Verzin een navigatiestructuur en een opslagstructuur. Maak van beide een schets.
 5. Schets een webpagina, inclusief een logo. Voeg het logo toe aan de asset-list.
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Uitwerking:
 1. Doelgroep: jongelui tussen de 13 en 22 jaar. Gevoelig voor trends. Als lokkertje

"laatste nieuws" plaatsen. Veel "speciale aanbiedingen". Handige internetters.
 2. Nieuwste browsers, snellere verbindingen. Dus: veel afbeeldingen, videoclips en

autofragmenten gebruiken.
 3. Asset-list:

Bestand Inhoud Titel

0122-11.txt Tekst Rave

0234-11.doc Tekst Friends of the night

0545-66.rtf Tekst Tek-No!

4UIDO.rtf Tekst 4 U I do!

618-DD.txt Tekst Undo to you

DAN2000.txt Tekst Dance 98

R798-16.txt Tekst Xenofobia in Venray

R798-161.rtf Tekst XTsee

0122-11.gif Hoesfoto Rave

0234-11.gif Hoesfoto Friends of the night

Tekno.gif Hoesfoto Tek-No!

4UIDO.gif Hoesfoto 4 U I do!

618-DD.gif Hoesfoto Undo to you

DAN2000.gif Hoesfoto Dance 2000

R798-16.jpg Hoesfoto Xenofobia in Venray

R798-161.jpg Hoesfoto XTsee

record.gif Achtergrond

flash.gif Sterretje voor
aanbiedingen

news.gif Newsflash aanduiding

4. Structuur:

homepage

Tekno Rave

Tekno! Dance 98 Xenofobia in
Venray

Friends of
the night 4 U I DO! Undo to you X T SeeRave

wwwroot\
voorbeeld

Platenlabel
Cotton

Platenlabel
Silk

Platenlabel
Wool

images
afbeeldingen

0122-11.gif
0234-11.gif
Tekno.gif
4UIDO.gif
618-DD.gif

DAN2000.gif
R798-16.jpg

R798-161.jpg
record.gif
flash.gif
news.gif

0122-11.txt
0234-11.doc
0545-66.rtf

4UIDO.rtf
DAN2000.txt

618-DD.txt
R798-16.txt

R798.rtf

Navigatiestructuur Opslagstructuur
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Hoofdstuk 3
Intranet case

U gaat opnieuw een website maken voor reisbureau Holiday House, maar nu voor de
baliemedewerkers van het bedrijf. Uw opdracht is ervoor te zorgen dat een medewerker
snel de informatie van een reis kan oproepen, maar ook dat de website gemakkelijk te
onderhouden is. U moet gebruikmaken van gemeenschappelijke randen.

De baliemedewerker heeft een PC met een browser. Hiermee moeten alle
reisbestemmingen op naam kunnen worden opgeroepen. Voor iedere reisbestemming moet
een webpagina zijn gemaakt waarin deze in algemene termen wordt toegelicht
(bronmateriaal hiervoor is aanwezig). De afdeling administratie beheert een spreadsheet
(overzicht.xls) waarin details van iedere reis zijn opgenomen. Een baliemedewerker moet
ook deze spreadsheet kunnen bekijken.

De baliemedewerker kan een reis boeken voor een klant via een formulier. Ook klachten
worden zo geadministreerd. Een zoekformulier mag, maar hoeft niet. Alle formulieren
moeten afzonderlijk kunnen worden opgeroepen vanaf de homepage. Uiteindelijk zorgt de
afdeling administratie voor het verwerken van de formulieren.

Daar waar geen expliciete aanwijzingen worden gegeven geldt: gebruik uw fantasie!

 1. Maak een nieuwe lege website INTRACASE aan, met daarin een submap BRONNEN.
Importeer hierin de bronbestanden uit de map M4H3CASE\BRONNEN.

 2. Werk volgens de standaard werkwijze:
– stel de doelgroep vast;
– leg de beperkingen vast;
– analyseer de aanwezige informatie;
– bepaal de navigatie- en de opslagstructuur;
– leg de vormgeving vast.

 3. Maak de homepage.
 4. Ontwerp de opslagstructuur. Gebruik deze in de volgende stappen.
 5. Maak voor iedere reisbestemming een webpagina en importeer de bijbehorende

beschrijving.
 6. Test met een browser of iedere pagina bereikbaar is (tip: gebruik ook de

rapportfunctie).
 7. Maak een webpagina met de spreadsheet van de afdeling administratie. Maak op de

homepage een hyperlink hiernaartoe.
 8. Maak een boekingsformulier. Geef de velden een duidelijke naam. Zorg dat het gehele

formulier op het scherm past. Maak op de homepage een hyperlink hiernaartoe.
 9. Doe hetzelfde voor een klachtenformulier. Wijzig de eigenschappen van de knop

Verzenden zodanig dat de resultaten van dit formulier in een ander bestand worden
weggeschreven dan de boekingen.

 10. Maak desgewenst een zoekformulier en tref de voorbereidingen voor een component
categorieën in verband met last-minute aanbiedingen.

 11. Zorg ervoor dat als er een afbeelding aanwezig is bij een reisbestemming, deze op
verzoek kan worden getoond vanuit de desbetreffende webpagina.

 12. Breng de opslagstructuur in orde.
 13. Test de website in verschillende weergaven. Gebruik in FrontPage de

websiteweergaven Navigatie, Hyperlinks en Rapporten.
 14. Vul de formulieren enkele malen in en controleer het resultaat.
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Uitwerking:

2. Werkwijze:
a) Doelgroep: Baliemedewerkers. Professionals die dagelijks met het systeem werken.
b) Beperkingen:

i) Implementatie gebaseerd op FrontPage, met Microsoft Personal Webserver.
Windows 95 omgeving.

ii) Een PC als webserver, een PC als ontwikkelomgeving.
iii) Bezoeker moet terechtkunnen met Internet Explorer 4 en Netscape

Communicator 4.
iv) Wachttijd per pagina (met 28k8 modem) maximaal 5 seconden.

c) Informatie analyse:
i) Voor iedere reis is een tekstbestand aanwezig;
ii) Afbeeldingen zijn los aanwezig;
iii) De spreadsheet is aanwezig;
iv) Er zijn afbeeldingen van het logo en de achtergrond voorhanden;
v) Voor iedere reisbestemming moet een webpagina worden gemaakt (importeren

tekstbestand);
vi) Alle boekingen gaan via een boekingsformulier. Moet worden gemaakt;
vii) Klachtenformulier moet worden gemaakt;
viii) Zoekformulier moet worden gemaakt.

d) Mogelijke navigatie en opslagstructuur:

homepage

Zuid-Afrika Europa Binnenland Amerika

Kruger_na.. Paris
Eusodisney

Frieslan
...

11
dorpentoch

San
Fransisc

...

wwwrootM4H3CASE

Afrikaimages

achtergr.bmp
achtergr.gif
kaartnl.gif

mexico1.gif
mexico2.gif
fietsrte.jpg

....
vaucluse.jpg

kaapstad.htm
kruger_natio...htm

swaziland.htm
Zuid-afrika.htm

Amerika.htm
red_river.htm

san_diago.htm
san_fransisco.ht

m
santa_monica.ht

m

AmerikaAdministrati
e

registratie.htm

11_dorpen...htm
amsterdam.htm

binnenlandse...ht
m
....

enene.htm

boekingen.txt
klachten.txt

Europa _private

Navigatiestructuur Opslagstructuur
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e) Huisstijl:
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Hoofdstuk 4
Internet case

U gaat een website maken voor een bloemisterij. Het is de bedoeling dat klanten on-line
kunnen bestellen.

U heeft de beschikking over een uitgebreide verzameling afbeeldingen van alle beschikbare
bloemstukken. Er zijn logo’s, foto’s van de winkel en geluids- en videofragmenten,
alsmede enige tekstbestanden. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van.

Daar waar geen expliciete aanwijzingen worden gegeven geldt: gebruik uw fantasie!

 1. Maak een nieuwe lege website INTERCASE aan, met daarin een submap BRONNEN.
Importeer hierin de bronbestanden uit de map M4H4CASE\BRONNEN.

 2. Maak gebruik van de standaard werkwijze:
– leg de doelgroep vast;
– stel de beperkingen vast;
– analyseer de aanwezige informatie;
– bepaal de navigatie- en de opslagstructuur;
– leg de vormgeving vast.

 3. Maak twee webpagina's: de homepage, en een pagina met de adressen van de
winkels.

 4. Gebruik in de homepage de afbeelding JANC1000.JPG. Plaats een hotspot op het
C1000 bord die verwijst naar een pagina met adressen.

 5. Zorg in de pagina met adressen voor een hyperlink terug naar de homepage, gebruik
hiervoor weer de foto JANC1000.JPG, maar nu zonder hotspot en verkleind
weergeven.
Maak in deze webpagina gebruik van bladwijzers; bedenk zelf een aantal adressen
voor de winkels.

 6. Maak de vier pagina's: "bloemen", "planten", "bloemstukken" en "bestellingen".
Vanuit deze vier pagina’s moet kunnen worden teruggekeerd naar de homepage via
de afbeelding met het Fleurop logo. Breid de homepage uit met knoppen waarmee
naar de pagina’s kan worden gegaan. Zorg voor een hyperlink naar het
bestelformulier.

 7. Maak de pagina met bloemen verder af: plaats bij de afbeeldingen een korte tekst.
Gebruik plaatsing.

 8. Maak de pagina met planten verder af. Gebruik een tabel.
 9. Maak de pagina met bloemstukken verder af. Maak hiervoor een framespagina op

basis van de sjabloon Geneste hiërarchie.
In het linkerdeel komen prijscategorieën te staan en een afbeeldingshyperlink terug
naar de homepage (denk aan het goede doelframes voor de hyperlinks terug naar de
homepage!). Wijzig ook de hyperlink op de homepage, zodat deze naar de
framespagina verwijst.

 10. Maak de opslagstructuur in orde.
 11. Gebruik het aanwezige bestelformulier, maar pas het aan (let vooral op de

veldnamen!). Publiceer de website. Doe een paar bestellingen en controleer het
resultaat. Gebruik het Fleurop logo weer als afbeeldingshyperlink om terug te keren
naar de homepage.

 12. Maak een extern opmaakmodel, waarin de achtergrondkleur wordt gedefinieerd
(lichtgroen). Gebruik deze voor alle webpagina's.
Tip: wijzig van het opmaakprofiel body de eigenschap Rand, Arcering,
Achtergrondkleur.
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 13. Maak nog een extern opmaakmodel met een donkergroene achtergrond. Gebruik deze
voor het bestelformulier.

 14. Om bezoekers een kijkje in het interieur te gunnen, maakt u een nieuwe pagina
INTERIEUR. Deze toont eerst de afbeelding PUI1.JPG, met daaronder de afbeeldingen
SHOP1.JPG en SHOP2.JPG. Op PUI1.JPG staan hotspots naar de andere
afbeeldingen (gebruik bladwijzers).
Vanaf de homepage moet de pagina INTERIEUR te bereiken zijn met een hotspot ter
plaatse van de ingang van de winkel. Gebruik het Fleurop logo weer als
afbeeldingshyperlink om terug te keren naar de homepage.

 15. Maak een webpagina met tips over verzorging. Gebruik hierbij het bestand
VERZORG.TXT. Maak nog een pagina met uitleg hoe een tuin kan worden aangelegd,
gebruik hiervoor het bestand HOEBEGIN.TXT.
Gebruik steeds het Fleurop logo weer als afbeeldingshyperlink om terug te keren naar
de homepage.

 16. Voer een spellingscontrole uit.
 17. Test de website met een browser: zijn alle pagina's bereikbaar? Kan een bezoeker

altijd terug naar de homepage? Kloppen de achtergrondkleuren?
(Tip: gebruik ook de rapportfunctie).

 18. Extra: er zijn nog andere soorten bestanden in de map BRONNEN aanwezig. Bekijk
deze en gebruik er enkele van in de website.
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Uitwerking:

2. Werkwijze:
a) Doelgroep: klanten. Let er bij het ontwerp op dat ook minder vaardige bezoekers

snel het assortiment kunnen bekijken en makkelijk kunnen bestellen.
b) Beperkingen: Bezoeker moet met Internet Explorer 5.0 of hoger terechtkunnen.
c) Informatieanalyse:

i) Afbeeldingen voor bloemstukken zijn aanwezig.
ii) Ontwerp voor formulier is aanwezig.
iii) Fleurop logo is aanwezig.
iv) Tekstbestanden voor tips aanwezig.
v) Evenementenbeschrijving, catalogusbladen aanwezig.

d) Mogelijke structuur:

homepage

Adressen PlantenBloemen Bloemstukken Bestellingen Interieur Verzorging Tuinaanleg

Navigatiestructuur
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Lokaties

INTERCASE

Bloemen en
planten Bronnen Bloemstukken Bestelling _PrivateImages

Lokatie.htm
Overiglok.htm

Bloemen.htm
Planten.htm

verzorg.txt
hoebegin.txt

.....

Framesbloemstuk
.htm

kop.htm
prijzen.htm

afbeelding.htm

Bestelling.html results.txt

blslin.gif
fleurop.gif

janc1000.jpg
shop4.jpg

....

....

Opslagstructuur
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Voorbeelden:

Homepage Bloemen

Bloemstukken Planten

Bestelformulier Verzorging
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