
Module: Facebook Status

Hieronder wordt uitgelegd hoe je de Module Facebook Status kunt instellen en aanpassen. In de 
handleiding ‘Hoe voeg ik een module toe’ wordt uitgelegd hoe je deze module kunt toevoegen aan jouw 
website.

Aantal stappen: 9        duur: 2 minuten

                     Bekijk de uitleg in video 

Hier kun je alle instellingen van deze module vinden. Je kan de titel van de module toevoegen, je kan 
aangeven of deze titel weergegeven moet worden, je kan aangeven hoeveel items je op je website wilt 
laten zien, je kan aangeven of de comments daar op moeten worden weergegeven, je kan aangeven of het 
een persoonlijke pagina is of een bedrijfspagina, je kan je link van je pagina toevoegen en het Facebook 
icoon.

Wanneer je een persoonlijke pagina wilt toevoegen, hou je het vinkje op persoonlijk en klik je op ‘Connect 
with Facebook’ om connectie te maken met jouw facebookpagina.

Vervolgens voer je jouw eigen inlog gegevens in van Facebook en klik je op ‘Aanmelden’.

Wanneer je hebt aangemeld komt dit scherm naar voren. Je klikt hier nogmaals op ‘Aanmelden met 
Facebook’.

Nu je hebt aangemeld moet je toestemming geven voor MyReputation. Je klikt vervolgens op toestaan.

Als alle instellingen zijn ingevoerd klik je op ‘Opslaan’. Je Facebook updates zijn nu te zien op je website.

Wanneer je de updates van je fanpage wilt laten zien, zet je het vinkje op fanpage. Vervolgens typ je 
daaronder de naam van de fanpage. Wanneer alle velden zijn ingevuld klik je op op opslaan.

Zoals je kunt zien is de module nu aangepast. Overige handleidingen kun je terugvinden in de 
MY Academy.
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Voor vragen kunt u bellen met 088 776 60 70 
of mailen naar info@myreputation.nl

Wanneer je onder de module Facebook op het icoontje ‘     ‘ klikt, komen de instellingen van de module 
naar voren. 

Stap 1

mailto:info%40myreputation.nl?subject=HowTo
https://twitter.com/MyReputationNL
http://www.facebook.com/MyReputation%3Ffref%3Dts
http://www.youtube.com/user/MyReputation01/videos%3Fflow%3Dgrid%26view%3D15
http://www.slideshare.net/sigling/myreputation
http://www.linkedin.com/company/myreputation

