
Hoe werkt de website?

De website bevat verschillende knoppen waarmee je diverse toepassingen kunt toevoegen of bijhouden. 
Ook bevat de website verschillende knoppen om modules aan te passen, te wijzigen of te verwijderen. In 
deze handleiding worden alle knoppen op de website uitgelegd.

Aantal stappen: 11         duur: 2,5 minuut

                     Bekijk de uitleg in video 

Klik op 1 van de linkerstaande icoontjes om de verschillende modules naar voren te laten komen. Met het 
icoontje ‘     ‘ kun je een template kiezen. Met het icoontje ‘     ‘ kun je de instellingen van je gekozen 
template wijzigen. Bij de overige 4 icoontjes worden de modules weergegeven.

Bovenaan de pagina bevinden zich ook een aantal knoppen. Door op ‘Wijzig pagina’ te klikken kom je in 
het dashboard terecht. Hier kun je de desbetreffende pagina wijzigen. In de handleiding ‘Hoe werkt het 
dashboard?’ wordt dit nader toegelicht.

Daarnaast bevinden zich de knoppen ‘Toevoegen nieuwe pagina’ en ‘Toevoegen nieuwe categorie’. Met 
deze knoppen kun je nieuwe pagina’s en nieuwe categorieën toevoegen. Hierover is meer te vinden in de 
handleiding ‘Hoe voeg ik een pagina toe?’ en ‘Hoe voeg ik een categorie toe?’.

Met beheer kunt je alles over jouw website beheren. Je kunt hier de pagina’s en de categorieën beheren. 
Maar ook verschillende talen aan je website toevoegen. Meer hierover in de ‘Hoe werkt het dashboard?’ 
handleiding.

Door op de knop ‘My Dashboard’ te klikken ga je terug naar het dashboard. Meer hierover in de handleiding 
‘Hoe werkt het dashboard?’.

De volgende icoontjes bevinden zich onder elke module die op jouw website te zien is. Door op het ‘     ‘ 
komen de modules naar voren en kun je onder deze module een nieuwe module toevoegen. 

Door op het icoontje ‘     ‘ te klikken kun je de desbetreffende module slepen naar elke plek van de pagina.

Door op het icoontje ‘     ‘ te klikken kun je de module instellingen wijzigen.

Door op het icoontje ‘     ‘ te klikken kun je de module verwijderen. Overige handleidingen kun je 
terugvinden in de MY Academy.

Wanneer je op de knop ‘Statistieken’ klikt komen hier al jouw Google Analytics naar voren. Wanneer je 
jouw gegevens hiervoor nog niet hebt ingevuld wordt je terug geleidt naar het dashboard. Hier kunt je jouw 
gegevens onder ‘MY Website Statistieken’ toevoegen. 
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Voor vragen kunt u bellen met 088 776 60 70 
of mailen naar info@myreputation.nl

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