
Websites aanpassen. Voor iedereen.

Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina’s of 
documenten. Pagina’s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning 
voor meerdere talen. Helemaal zelfstandig en zonder technische kennis. En 
natuurlijk in de juiste stijl. Met Create Sites zijn websites wel heel gemakkelijk 
online te beheren.

Create Sites heeft niet voor niks een overzichtelijke en duidelijke interface. 
We hebben namelijk veel aandacht besteedt aan de functies die het meest 
worden gebruikt. Alle pagina’s worden gestructureerd in een overzicht 
weergegeven. Zo is de juiste pagina snel gevonden. Selecteren. En de 
pagina kan meteen worden aangepast. Geen overbodige functies, geen 
overdaad aan knoppen en geen ingewikkelde code. Kortom geen gedoe.

Creëer sites met gemak. Create Sites.



Mogelijkheden

Gebruik Create Sites om gemakkelijk websites online aan te passen en te 
beheren. Zorg voor actuele en goed geschreven teksten. Verzamel geschikte 
afbeeldingen. En met de mogelijkheden van Create Sites ontstaan er dan 
actuele, aansprekende en heldere websites.

Create Sites helpt ook mee om websites beter vindbaar te maken in Google 
en andere zoekmachines.

Nieuwe pagina’s creëren

Nieuwe pagina’s aanmaken gaat in twee eenvoudige stappen. Bepaal 
eerst de juiste plek in de structuur. Daarna kunnen tekst, afbeeldingen en 
links worden ingevoegd. Nog makkelijker is het natuurlijk een bestaande 
pagina te kopiëren en daarna aan te passen. Alle pagina’s zijn eenvoudig 
te verplaatsen of te sorteren. 

Ook kunnen pagina’s tijdelijk onbereikbaar worden gemaakt of alleen in de 
navigatie niet worden getoond. Pagina’s op een later tijdstip of voor een 
bepaalde periode publiceren kan natuurlijk ook,

Eenvoudig pagina’s bewerken

Tekst, afbeeldingen en links in bestaande pagina’s wijzigen of toevoegen 
is erg eenvoudig. Selecteer de pagina in het structuuroverzicht of in het 
overzicht van meest recent gewijzigde pagina’s en begin direct met wijzigen. 
Veranderingen zijn meteen zichtbaar. Niet vergeten de wijzigingen op te 
slaan zodat ze direct online staan.

Creëer en wijzig links naar andere pagina’s binnen de website, naar delen 
verderop in dezelfde pagina, naar een e-mailadres of naar een andere 
locatie op het Internet. Of biedt bezoekers de mogelijkheid documenten te 
bekijken en te downloaden. 

Selecteer door de miniatuurweergaven altijd de juiste afbeelding. Nieuwe 
afbeeldingen en documenten kunnen direct zelf online worden geplaatst. 
Meerdere afbeeldingen uploaden en het verkleinen en bijsnijden van 
afbeeldingen zijn enkel van de nieuwe mogelijkheden.
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Overzichtelijk de navigatie en structuur wijzigen

De structuur van de website is altijd overzichtelijk aan de linkerzijde 
weergegeven. In één oogopslag is te zien welke pagina’s tijdelijk onbereikbaar 
zijn of niet in de navigatie worden getoond.

Versleep pagina’s om de volgorde in de structuur aan te passen. Selecteer 
een nieuwe locatie om een pagina te verplaatsen. Geef aan wanneer 
pagina’s niet in de navigatie zichtbaar moeten zijn of tijdelijk helemaal 
niet getoond mogen worden. En pagina’s die niet meer nodig zijn, kunnen 
worden verwijderd.

Ondersteuning voor meerdere talen

Tegenwoordig is het heel gebruikelijk om websites in meerdere talen weer te 
geven. Met Create Sites kan dat op twee verschillende manieren.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van 1-op-1 vertalingen houdt Create 
Sites dezelfde structuur aan voor alle talen. Een nieuwe pagina wordt meteen 
in alle andere talen aangemaakt. Alleen de vertaalde tekst hoeft dan nog 
maar toegevoegd te worden. 

De andere manier is voor websites die inhoudelijk verschillen per taal. 
Deze websites zijn niet afhankelijk van elkaar en worden door Create Sites 
onafhankelijk beheerd. 

Hadden we trouwens al vermeld dat Create Sites zelf ook in meerdere talen 
is te gebruiken? 

Veilig door verschillende gebruikers te gebruiken

Verschillende soorten gebruikers kunnen ieder hun eigen rechten hebben. 
Een hoofdredacteur kan iets meer mogelijkheden hebben dan een 
redacteur. De beheerder kan nieuwe gebruikers aanmaken of een gebruiker 
de toegang ontzeggen. 

Een onbeperkt aantal gebruikers kan dezelfde website beheren. Iedere 
gebruiker logt veilig in met een gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze 
manier zijn pagina’s zonder de juiste rechten niet toegankelijk. Een veilig 
idee.
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Uiteraard geen HTML-kennis nodig.

Overbodig om te zeggen dat er absoluut geen HTML-kennis of andere 
technische kennis nodig is om met Create Sites te werken. Anderen maken 
hier graag reclame mee door te vermelden dat hun HTML-editor net als in 
Microsoft Word werkt. Wij vinden dit niet meer dan vanzelfsprekend.

HTML = Code nodig om webpagina’s te tonen.

Extra functionaliteit door modules

Pagina’s en documenten afschermen? Overzichtelijk tientallen of zelfs 
honderden documenten beschikbaar stellen? Regelmatig nieuwsberichten 
of agenda-items plaatsen? Die ook nog eens automatisch op de homepage 
verschijnen en in een archief geplaatst worden? Of een soort portfolio of 
catalogus creëren met meerdere foto’s per project of product? Bezoekers 
de mogelijkheid bieden om de website te doorzoeken of in één overzicht te 
tonen in de vorm van een sitemap?

Create Sites kan voor extra functionaliteit direct of op een later moment 
worden uitgebreid met modules. Voor de meest voorkomende extra functies 
zijn ‘standaard’ modules beschikbaar. Voor speciale wensen kunnen natuurlijk 
modules op maat worden gemaakt.

Create News
Voor het regelmatig plaatsen van nieuwsberichten. De laatste berichten 
worden automatisch op de homepage getoond. De nieuwsberichten 
worden ook automatisch na een bepaalde periode in het nieuwsarchief 
geplaatst. Zo blijft alles overzichtelijk en toch toegankelijk. 
Creëer nieuws met gemak. Create News.

Create Agenda
Handig voor het overzichtelijk tonen van evenementen, seminars, open 
dagen en cursussen. Gebeurtenissen die binnenkort plaatsvinden verschijnen 
automatisch op de homepage. Gebeurtenissen die inmiddels hebben 
plaatsgevonden worden automatisch in een archief geplaatst. 
Creëer een agenda met gemak. Create Agenda.

Create Search
Eenvoudig en snel iets op de website kunnen opzoeken? Vul één of meerdere 
zoektermen in en alle relevante pagina’s worden overzichtelijk getoond. En 
hoe vaker de zoektermen in een bepaalde pagina voorkomen des te hoger 
deze pagina in de resultaten verschijnt. Een soort mini-Google. 
Creëer zoekresultaten met gemak. Create Search.
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Create Sitemap
Alle pagina’s van een website overzichtelijk op één enkele pagina 
tonen? Dat kan met een zogenaamde ‘sitemap’.  Bezoekers kunnen dan 
meteen doorklikken naar de gewenste pagina. Wordt ook gebruikt door 
zoekmachines, zoals Google, om een website te indexeren.
Creëer een website-overzicht met gemak. Create Sitemap.

Create Projects / Create Products
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dat geldt zeker voor projecten en 
producten. Creëer daarom een portfolio met meerdere foto’s per project of 
product. De foto’s worden automatisch verschaald en bijgesneden. En alle 
projecten of producten zijn overzichtelijk op te delen in categorieën. 
Creëer projecten of producten met gemak. Create Projects / Products 

Create Documents
Overzichtelijk tientallen of zelfs honderden documenten beschikbaar stellen? 
Documenten kunnen hiërarchisch worden getoond en daardoor snel 
worden teruggevonden. Bezoekers zijn snel bij het document dat ze willen 
inzien of downloaden. Beheer de documenten eenvoudig door het creëren 
van verschillende mappen. Uiteraard is het mogelijk meerdere documenten 
tegelijk te uploaden. 
Creëer een overzicht van documenten met gemakt. Create Documents.

Create Restrictions
Pagina’s en documenten afschermen? Individuele of groepen bezoekers 
krijgen ieder een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze kunnen 
inloggen. 
Creëer restricties met gemak. Create Restrictions. 
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Waarom Create Sites?

Create Sites is eenvoudig, gemakkelijk en zelfstandig te gebruiken. 

Een intensieve training is niet nodig. Pagina’s zijn direct en snel aan te passen. 
Het kost dan ook weinig moeite een website up-to-date te houden. 

Des te meer tijd er is voor het schrijven en verzamelen van de juiste inhoud 
voor de website. Wat natuurlijk de kwaliteit van de website ten goede komt.

De voordelen van Create Sites

Meer informatie?

Create Sites is ontworpen en ontwikkeld door Creational. Kijk voor meer 
informatie, veelgestelde vragen en een demonstratie op www.createsites.nl 
of stuur een bericht naar info@createsites.nl

Isaäk Hoornbeekstraat 60
2613 HJ Delft
015 750 32 62

www.creational.nl

• Iedereen kan altijd en overal de websites aanpassen

• Zeer gebruiksvriendelijk door de heldere en overzichtelijke interface

• De gehele website altijd in een consistente opmaak

• Beter vindbaar in Google en andere zoekmachines

• Ondersteuning van meertalige websites

• Uitbreidbaar met modules, direct of later

• Onbeperkt gebruik door onbeperkt aantal gebruikers

• Snel te implementeren, direct beginnen
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