Handleiding: hoe plaats ik een blog?
1. Ga naar de EPALE website op http://ec.europa.eu/epale/en/home-page. Om de taalpagina
te veranderen, selecteer je jouw taal uit de lijst bovenaan de pagina.

2. Log in op EPALE met je gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik in het menu op ‘Activiteiten’ en ga naar ‘Blogs’.

4. Klik op ‘Een blog plaatsen’ aan de rechterkant.

5. De tab ‘Inhoud’ opent automatisch. Vul de velden ‘Titel’ en ‘Hoofdtekst’ in. Maak je blog in
Word of Notepad en plak de content in dit formulier. Om de content te plakken, druk je op
de ‘Paste from Word’ knop. De oorspronkelijke opmaak blijft dan behouden. Wanneer je
klikt op de ‘Paste from Word’ knop, opent een dialoogvenster. Klik vervolgens op ‘niet
toestaan’.

6. Er opent een nieuw dialoogvenster. Gebruik je gebruikelijke snelkoppelingen om de tekst in
het venster te plakken (Ctrl V). Klik op ‘OK’ en de tekst zal in het hoofdtekstvak worden
gekopieerd.

7. Je kunt hier helaas nog geen bijlage, afbeelding, foto of video toevoegen. Stuur hiervoor
een mail naar epale@cinop.nl met de (media)bestanden of een link (http://) ernaar.
8. Als je een hyperlink wilt toevoegen, selecteer je de tekst die je als de hyperlink wilt
weergeven en druk je vervolgens op de ‘Link’ knop. Selecteer de URL optie uit de lijst ‘Link
type’ en voer in de lege balk het adres van de webpagina in.

9. Druk op de knop ‘Samenvatting bewerken’. Als je op deze knop klikt, kun je een korte
samenvatting van je blog schrijven die te zien zal zijn in de lijst met blogs.

10. Selecteer in het menu aan de linkerkant de tab ‘Metadata’. Scrol in de lijst met talen en
selecteer de taal waarin je schrijft. Je blog verschijnt op de desbetreffende taalpagina van
EPALE.

11. Selecteer de ‘Labels’ uit de lijst. Je kan meer dan een label tegelijk selecteren door de Ctrl
toets in te drukken.

12. Voor een voorvertoning van je blog, klik je op de knop ‘voorbeeldweergave’ onderaan de
pagina. Er opent een nieuwe pagina die twee versies van je blog laat zien: een
samenvatting genaamd ‘voorbeeldweergave ingekorte versie’ en een voorbeeldweergave
van de volledige versie. Doe een laatste controle op spelling, grammatica en opmaak.
13. Klik op ‘Opslaan’ onderaan de pagina. Je blog zal nu verschijnen op de website.

