LES 4

Inhoud
Een Nieuws pagina maken

Een Post maken

Laatste nieuws op homepage
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Het maken van een post of project
Je hebt nodig voor een post:
● Titel
● Datum
● Minimaal 1 afbeelding
● Tekst - korte versie (intro)
● Tekst compleet
Ga naar POSTS > Add new
Vul de Titel in
Klik op Use the DIVI builder
Klik op Load Layout en kies voor Your Saved Layouts
Kies voor DIY post
De layout wordt nu geladen
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Het maken van een post of project (vervolg)
Tekst
De Text module is de enige module die je hoeft aan te passen. Plak
daarin je tekst. Natuurlijk kun je extra afbeeldingen toevoegen of
een filmpje.

De modules Post Title en Post Navigation zorgen ervoor dat de titel,
datum en afbeelding getoond worden en ook dat onderin je post een
mogelijkheid komt om naar de vorige/volgende post te gaan.

Excerpt
Plaats hier de korte tekst (intro)
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Het maken van een post of project (vervolg)
Datum
De post krijgt automatisch de datum van
vandaag + de tijd van nu. Als je dat wil aanpassen
kan dat bij Publish.

Categorie
Vink de juiste categorie aan indien je meerder nieuwscategorieen
hebt.

Featured image
Upload hier de hoofdafbeelding.

Publish de post en controleer
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Een nieuwspagina of een portfolio maken
Ga naar de pagina die een nieuwspagina of de portfolio moet worden
of maak een pagina aan als je die nog niet hebt.

Voeg op de plek waar het nieuwsoverzicht moet komen de Blog
module toe. Kies voor Projects de Portfolio module.

Content Loop alle opties door, aantal posts, categorieen, wel of
geen excerpt laten zien etc.
Design Kies bij de eerste optie voor Fullwidth of Grid. Probeer
beiden even uit.
Sla de module op, de pagina ook en controleer het resultaat.
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Laatste nieuws of laatste projecten op
homepage of elders
Op dezelfde manier kun je waar je ook wil nieuwsitems of een
portfolio plaatsen. Je bepaalt:

WAAR? Bijv. op de homepage, of in een kolom op een andere pagina…
HOE VEEL? Bijv. een rij van 3, of 2 onder elkaar…
Met of zonder DATUM?
Met of zonder IMAGE?
Met of zonder EXCERPT?
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