
Hoe voeg ik een module toe?

Modules hebben specifieke functies waarmee de website interactiever gemaakt wordt. De gebruiker kan 
zelf bepalen welke modules aan de website worden toegevoegd en waar op de website deze worden 
geplaatst. Kijk daarvoor bij de uitleg ‘Verplaatsen modules’. Modules kunnen toegevoegd worden via de 
wizard of op de website zelf. De twee manieren worden hieronder uitgelegd.

Via de wizard: Aantal stappen: 4         duur: 1 minuut
Op de site zelf: Aantal stappen: 4        duur: 1 minuut

                     Bekijk de uitleg in video 

Door op de ‘Bekijk website’ knop te klikken, komt de website naar voren. 

Klik op 1 van de linkerstaande icoontjes om de verschillende modules naar voren te laten komen.

Wanneer je de juiste module gevonden hebt klik dan op het ‘    ‘ om de module toe te voegen aan jouw 
website.

De module is nu onderaan jouw website te vinden. In dit voorbeeld hebben wij gebruik gemaakt van de 
‘Facebook Status’ module. Hoe alle modules ingesteld moeten worden kan je terugvinden in de 
MY Academy.

Wanneer je een module via de website wilt toevoegen, klik dan op de knop ‘Bekijk website’. De website 
komt dan naar voren.

Op de website kunt je een plek uitzoeken waar je de module geplaatst wilt hebben. Klik vervolgens op het 
‘     ‘ daarboven om de verschillende modules naar voren te laten komen.

Wanneer je de juiste module gevonden hebt, klikt je op het ‘     ‘ om de module toe te voegen op jouw 
website.

De module is nu op de gewenste plek te vinden. In dit voorbeeld hebben wij gebruik gemaakt van de 
‘Facebook Status’ module. Hoe alle modules ingesteld moeten worden kan je terugvinden in de 
MY Academy.

Via de wizard: Stap 1

Via de wizard: Stap 2

Via de wizard: Stap 3

Via de wizard: Stap 4

Via de website: Stap 1

Via de website: Stap 2

Via de website: Stap 3

Via de website: Stap 4

Via de wizard Via de website

Voor vragen kunt u bellen met 088 776 60 70 
of mailen naar info@myreputation.nl
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