
I N L O G G E N 

Ga naar het beheer gedeelte van de website: 

www.svegchel.nl/administrator 

 

Login met de verstrekte inloggegevens: 

 

Eenmaal ingelogd ga je naar: 

Componenten > Eventgallery > Manage Events 

 

  

http://www.svegchel.nl/administrator


A A N M A K E N   A L B U M 

 

Klik Nieuw 

 

1. Folder: vul hier de datum dat het evenement heeft plaats gevonden in 

zonder spaties of leestekens. De beste notatie is Amerikaans. 

Dus als voorbeeld voor 31 december 2023: 20121231 

2. Date: selecteer hier de datum dat het evenement heeft plaats gevonden 



3. Description: Geef hier een korte beschrijving van het evenement 

maximaal 20 karakters 

4. Published: selecteer hier Event published 

5. Save Event: klik hier wanneer je klaar bent.  



T O E V O E G E N   F O T O ’ S 

Zoek het juiste evenement, en klik op het bakje met de pijl omhoog. 

 

Klik op de knop Bestanden kiezen 

 

Ga op jouw computer naar de map waar de foto’s zijn opgeslagen. Selecteer 

alle foto’s middels de toetsen combinatie CRTL+A. Of klik individueel op de 

foto’s met de CTRL-knop ingedrukt als je alleen bepaalde foto’s uit die map 

op de website wilt plaatsen. Als je de juiste foto’s hebt geselecteerd klik je op 

de knop Openen om de foto’s naar de website te halen. Wanneer dit klaar is 

zullen er kleine fotootjes onder elkaar en langs elkaar verschijnen in het venster. 

Hierna kun je op Close klikken. 



  



F O T O ’ S   B E H E R E N 

Foto’s beheren doe je door op het mapje te klikken. 

 

In het nieuwe venster heb je de volgende opties: 

 

1. Foto activeren/deactiveren 

2. Commentaar inschalen/uitschakelen (staat standaard voor de site uit) 

3. Album hoofd foto. Wanneer het sterretje groen is dan zal die foto als 

hoofd foto worden gebruikt. Let op meerdere foto’s selecteren is 

mogelijk, maar wordt ten zeerste afgeraden! 

4. Foto laten zien op de image lijst. Dit moet altijd groen zijn! 

5. Selectie vakje om foto’s te verwijderen. 



6. Foto’s verwijderen. Dit werkt alleen als er 1 of meerdere foto’s zijn 

geselecteerd zoals beschreven onder 5. 

Ben je klaar met beheren dan klik je op de knop close (7). 


