CMS

Downloaden, installeren en configureren
Voordat je Jarda kunt gebruiken heb je een domein (met SSL beveiliging) + hosting nodig.
Maak een database, FTP en e-mailadres aan en noteer de gegevens. Maak een map aan op
je computer met de naam “jarda-cms”. Als je dit gedaan hebt kun je Jarda CMS downloaden
als zip bestand en verplaatsen naar de zojuist aangemaakte map. Pak het zip bestand uit en
upload alle mappen die in de map "upload" staan via FTP naar de root van je domein (zoals
public_html of htdocs).
De structuur van de mappen en bestanden die je op de server hebt geplaatst ziet er dan als
volgt uit:
admin
catalog
image
install
system
htaccess.txt
config.php
index.php
php.ini
Meestal wordt er in de root automatisch een index.html bestand aangemaakt, deze kun je
het beste hernoemen.
Open je browser en vul je domeinnaam in, bijvoorbeeld https://www.hierjedomein.nl, je
komt dan automatisch op het installatiescherm. Volg de instructies. Zodra de installatie is
voltooid kun je inloggen met de gegevens die je net hebt ingevuld en aan de slag met het
configureren van je website.

Configuratie
Ga naar Systeem >> Instellingen en klik op het potlood om te bewerken.

Tab: Algemeen
Vul de metatag titel in en de metatag samenvatting van je website. Vul de keywords in met
kleine letters een komma en een spatie. Het theme is al geselecteerd en de standaard layout
staat op Default.

Tab: Website
Vul de verplichte velden in * websitenaam, de naam van de eigenaar, het adres, e-mailadres
en telefooonnummer. De overige velden zijn optioneel. Wanneer je je adres (bijv. straat 123,
1000AX, Amsterdam) invult bij Geocode wordt er een button naar Google maps getoond. Bij
locatie afbeelding kun je een afbeelding van je logo of bedrijfspand toevoegen. Leeg laten
mag ook. Openingstijden kun je gebruiken om aan te geven wanneer je bereikbaar bent en
bij Opmerking kun je eventueel nog wat meer info geven voor de bezoeker.
Deze informatie wordt getoond op de contact pagina.

Tab: Lokaliseren
Gegevens selecteren die van toepassing zijn. Bij tijdzone kies je Europe/Amsterdam (+2:00)
voor Nederland en Europe/Brussels (+2:00) voor belgië. Als je meerdere talen gebruikt kun
je aangeven in welke taal je de website wilt openen en welke taal je wilt gebruiken in de
admin.

Tab: Opties
Wanneer je informatiepagina’s (pagina’s met content) gaat toevoegen kun je aangeven
hoeveel pagina’s een categorie bevat. Bij erg veel pagina’s kun je het tonen van het aantal
beter uitschakelen door Nee te selecteren. In de admin (backend beheer) worden het aantal
categorieën, pagina’s, merken etc. die je hebt toegevoegd getoond in een overzicht. Hoeveel
je er per pagina in zo’n overzicht wilt laten zien kun je aangeven bij Aantal per pagina
(admin). Geef aan of je via de rapporten wilt zien hoeveel bezoekers online zijn en welke
zoekopdrachten zij gebruiken binnen je site. Api is noodzakelijk voor de beheerder van de
site. De basis Captcha wordt gebruikt voor het contactformulier en staat al aangegeven. Als
je ook een webshop hebt kun je de URL van je webshop invullen. Deze wordt dan getoond in
het menu bovenaan je website.

Tab: Afbeeldingen
Klik op het logo en daarna op het potlood om de image manager te openen, selecteer je logo en klik
om te gebruiken.

Een icoon wordt getoond in de menubalk van je browser en onderaan in de footer van je
website.

1 = hoofdmap, 2 = verversen, 3 = bestand uploaden, 4 = nieuwe map aanmaken, 5 =
verwijderen, 6 = afbeelding gebruiken.
Herhaal bovenstaande voor een icoon toe te voegen.
Tab: Mail
Kies Mail (tenzij de hosting provider de php-mailfuncties heeft uitgeschakeld dan kies je
SMTP). Je kunt eventueel extra parameters gebruiken.
Alleen wanneer je SMTP hebt geselecteerd vul je SMTP host, SMTP gebruikersnaam en SMTP
wachtwoord in. SMTP poort is meestal 25 en staat al ingevuld net als de timeout. Sommige
hosting providers gebruiken een andere poort, dit kun je opvragen bij je hosting.
Ontvang een melding per email wanneer een recensie wordt verstuurd door een bezoeker.

Tab: Server
Door de onderhoud modus in te schakelen kunnen bezoekers je website wel bereiken maar
niet surfen. Wanneer je website klaar is schakel je de onderhoud modus weer uit.
SEO URL’s gebruik je om de url beter leesbaar te maken, belangrijk voor zoekmachines. SSL is
tegenwoordig verplicht en wachtwoord opvragen kun je inschakelen zodat je deze kunt
opvragen als je die bent vergeten.

Upload gegevens staan al ingevuld maar kun je eventueel uitbreiden door bestandsextensies
en File Mime Types toe te voegen. Foutmeldingen tonen en opslaan kun je aan of uit zetten.
Meldingen worden opgeslagen in het logboek.

Extensies >> Extensies >> Kies type: Informatiepagina’s

Openen met potlood om te bewerken.

Tab: Algemeen

Zorg dat de status staat ingeschakeld. Geef aan wat je wilt tonen op de informatiepagina’s en of
gasten een recensie mogen plaatsen. De captcha staat ingesteld op de Basis Captcha.

Tab: Categorie overzicht
Geef aan wat je wilt tonen in de categorieën waar een overzicht wordt getoond van de
informatiepagina’s. Standaard staat de layout ingesteld op lijst als de buttons zijn uitgeschakeld.
Wanneer je ze ingeschakeld kan een bezoeker zelf kiezen hoe de informatie getoond wordt. Ditzelfde
geldt voor sorteren en pagina limiet.

Tab: Uitzondering
Wanneer je bepaalde functies niet wilt tonen op bepaalde pagina’s kun je dit hier aangeven door de
betreffende pagina toe te voegen waarop deze uitzondering geldt.
Bij Artikel uitzonderen voeg je de pagina’s toe waarop je de algemene instellingen niet wilt tonen.
Bijvoorbeeld als je hebt ingesteld dat je auteur wel wilt tonen (tab: algemeen) maar niet in de
categorie “Nieuws” in het pagina overzicht dan voeg je die pagina toe in Categorie pagina overzicht.

Extensies >> Extensies >> Kies type: Themes
Klik op het potlood om het theme te openen.

Tab: Algemeen
De theme map wordt gebruikt zodat het systeem weet welk theme er gebruikt moet
worden. Bij de installatie zit een standaard theme “default” dat al staat ingesteld.
De status moet zijn ingeschakeld. Je kunt aangeven hoeveel pagina’s je wilt tonen in de
categorie pagina overzichten van je website. En een limiet instellen voor het aantal karakters
(tekens) dat er worden getoond in de korte beschrijving van informatiepagina’s. Deze
samenvatting wordt getoond in de overzichten en modules.
Wanneer je gebruik maakt van Social Media zoals Facebook, Twitter etc. kun je je gratis
aanmelden bij Addthis. Het unieke codefragment en de Inline share button-code die je dan
ontvangt vul je hier in. Je kan aangeven of je share buttons (om pagina’s te laten delen door
bezoekers) en follow buttons (om bezoekers je te laten volgen op je Facebook, Twitter etc.)
wilt tonen.
Geef aan of je Team, Fabrikanten en Merken wilt inschakelen en tonen in menu’s en in de
footer.

En als je al een webshop en de URL bij de website instellingen hebt ingevuld kun je de link in
de footer tonen door deze functie in te schakelen.

Tab: Afbeeldingen
Hier stel je de afmetingen van je afbeeldingen in. Dit zorgt ervoor dat je foto’s er op de juiste
manier worden getoond. Zolang je maar zorgt dat de verhouding klopt. Je kunt uitgaan van
de afbeeldingsgrootte die je instelt bij de popup. Zorg dat die maten overeenkomen met de
afbeeldingen die je wilt gaan gebruiken en de rest daarop aanpast bij het invullen van de
afmeting (Breedte x Hoogte).
Er zit verschil in de vertoning van afbeeldingen, deze zijn ingedeeld in secties: categorieën,
informatiepagina, Teamleden, Fabrikanten en merken.
Wanneer je dus afbeelding gaat gebruiken in categorieën hebben deze een andere maat dan
bijv. informatiepagina’s. Hou hier bij het uploaden van foto’s rekening mee. En gebruik altijd
dezelfde formaten voor de betreffende sectie.
Standaard worden de maten al ingevuld maar je kunt hier uiteraard van afwijken en je eigen
indeling maken. Wanneer het niet klopt in je website kun je dit altijd hier aanpassen.
De locatie afbeelding is de afmeting van de afbeelding die getoond wordt op de
contactpagina.

