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In deze zelfstudie leert u de werkruimte van Adobe Muse kennen en ziet u hoe u een volledig functionerende website kunt maken zonder dat u
code hoeft te schrijven. Deel 1 van Uw eerste website maken met Adobe Muse bevat instructies om u te helpen aan de slag te gaan met Muse. U
leert werken met stramienpagina's, widgets, geplaatste afbeeldingen en koppelingen. Tijdens het doorlopen van deze zelfstudie kunt u op elk
gewenst moment de voltooide site bekijken door de live website van Katie's Cafe weer te geven.

De software installeren en het voorbeeldproject instellen

1. Download en installeer de nieuwste versie van Adobe Muse CC.
2. Download de voorbeeldbestanden (zip-bestand, 78 MB).
3. Decomprimeer het zip-bestand en sla de map Katies Café Building v3 op op uw bureaublad.
4. Start Muse. Het welkomstscherm wordt weergegeven. Kies Bestand > Nieuwe site.
5. Kies Adobe Muse CC > Voorkeuren. Selecteer in het gedeelte Algemeen het gewenste kleurthema voor de werkruimte en klik op OK (zie

Figuur 1).

Figuur 1. Klik op een van de grijze kleurstalen om het kleurthema van Adobe Muse in te stellen.

Het dialoogvenster Nieuwe site wordt weergegeven. In deze interface bewerkt u de instellingen die worden toegepast op de gehele site.

6. Stel het aantal kolommen in op 9.  Stel de boven- en ondermarge in de sectie Marges in op 0 terwijl de velden niet zijn gekoppeld. Stel de
linker- en rechtermarge in op 4. Stel de opvuling voor de boven- en onderzijde in het gedeelte Vuling in op 0. Stel de breedte van de pagina
in op 960 en de Min. hoogte op 872 (zie Figuur 2).
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Opmerking:

Figuur 2. Werk het aantal kolommen bij in het dialoogvenster Nieuwe site.

Gebruik het menu Resolutie om tussen de opties Standaard en HiDPI (2x) te kiezen. Met deze instelling kunt u de kwaliteit van de
uitgevoerde elementen definiëren wanneer u een Muse-site publiceert of exporteert. Zie Websites met hoge resolutie maken voor meer informatie.

In deze zelfstudie leert u hoe u in Muse uw eerste website voor desktopcomputers kunt maken. Laat de standaardinstelling Bureaublad in het
menu Oorspronkelijke lay-out ongewijzigd. Als u een website met alternatieve lay-outs voor smartphones en tablets wilt maken, kunt u in dit menu
bepalen welke lay-out u het eerst wilt ontwerpen.

De optie Vaste voetteksten is standaard ingeschakeld. Hiermee blijft de voettekst op de gewenste locatie staan, zelfs als het browservenster
aanzienlijk groter is dan het ontwerp van de webpagina, zoals bij een Apple-bioscoopweergave (zie Figuur 3).

Figuur 3. De optie Vaste voettekst is standaard ingeschakeld.

Wanneer de optie Vaste voettekst is ingeschakeld, blijft de voettekstinhoud evenredig met de onderzijde van het browservenster, ongeacht de
resolutie en de afmetingen van het pc-scherm (zie Figuur 4).
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Opmerking:

Figuur 4. Een live-site waarop is uitgezoomd met Vaste voetteksten ingeschakeld (links) en een site waarvoor Vaste voetteksten niet is
ingeschakeld (rechts).

In dit voorbeeldproject (en in de meeste andere gevallen) laat u de optie Vaste voettekst ingeschakeld in het dialoogvenster Nieuwe site.

Opmerking: de map katiesCafe met voorbeeldbestanden bevat een voltooide versie van het voorbeeldproject, genaamd katiescafe-final.muse. U
kunt desgewenst op de uiteindelijke versie van het .muse-bestand dubbelklikken om het te openen nadat u uw versie van het project hebt
opgeslagen als katiesCafe.muse. U kunt in Adobe Muse meerdere siteprojecten tegelijkertijd openen, zodat u het bestand katiescafe-final kunt
bekijken en ter referentie kunt gebruiken terwijl u deze instructies opvolgt.

In de volgende sectie gaat u nieuwe pagina's toevoegen aan de site.

7. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het deelvenster Nieuwe site te sluiten.
8. Kies Bestand > Site opslaan. Geef de site de naam katiesCafe.muse op in het dialoogvenster Opslaan als Adobe Muse-bestand. Navigeer

naar de locatie waar u dit voorbeeldproject wilt opslaan (bijvoorbeeld de map katiesCafe op uw bureaublad) en klik op Opslaan.

Een site-overzicht samenstellen

Een site-overzicht is een gestructureerde lijst van de pagina's in de hiërarchie van een website. U kunt pagina's op hetzelfde niveau maken (geen
subpagina's) of u kunt site-overzichten maken die verschillende paginaniveaus bevatten. (Een grotere site zou bijvoorbeeld een pagina Informatie
kunnen bevatten met twee subpagina's met de namen Onze missie en Ons personeel). U kunt in Muse gemakkelijk pagina's maken en opnieuw
rangschikken in een willekeurige volgorde zonder u zorgen te moeten maken over verbroken koppelingen. Het is echter belangrijk de inhoud van
een nieuwe site goed in te delen, te bepalen welke pagina's u nodig hebt en te beslissen hoe u de informatie wilt weergeven op de site. In een
echt project behoort het uitwerken van de verschillende secties en het rangschikken van de pagina's tot de planningsfase. Zie Een site-overzicht
maken voor meer informatie.

Als u het dialoogvenster Nieuwe site hebt gesloten, wordt u automatisch omgeleid naar de overzichtsweergave in Muse. Standaard bevatten alle
nieuwe websites één webpagina (Home) die aan een stramienpagina (A-stramien) is gekoppeld. U kunt de naam van deze pagina's desgewenst
wijzigen.

Uit consistentie-overwegingen kunt u vaak voorkomende site-elementen, zoals de kop- en voettekst en de sitenavigatie, op stramienpagina's
plaatsen. Op deze manier hoeft u alleen de unieke inhoud aan de afzonderlijke pagina's toe te voegen als u het site-ontwerp samenstelt. 

Dit voorbeeldproject is een vrij kleine website met in totaal vijf pagina's, waaronder de pagina Home. Voer de onderstaande stappen uit om nieuwe
pagina's toe te voegen:

Als u op het plus-pictogram (+) onder een paginaminiatuur klikt, maakt u een pagina op een lager niveau, zodat u een sectie kunt uitvouwen
met pagina's die betrekking hebben op een specifiek onderwerp.

Het site-overzicht bevat nu in totaal vijf pagina's met de namen Home, food, events, about en visit (zie Figuur 5).

1. Plaats de muisaanwijzer boven de miniatuur van de pagina Home en klik op het plus-pictogram (+) rechts van de miniatuur van de pagina
Home om een nieuwe pagina te maken op hetzelfde niveau als de eerste pagina. Klik op het labelveld onder de nieuwe pagina en geef
deze pagina de naam ''food''.

2. Klik op het plus-pictogram (+) rechts van de miniatuur van de food-pagina om nog een nieuwe pagina te maken. Klik op het label en wijzig
de naam van de pagina in ''events''. Klik op het plus--pictogram (+) rechts van de miniatuur van de events-pagina om een nieuwe pagina te
maken. Geef de nieuwe pagina de naam ''about''. Herhaal deze bewerking nogmaals om nog een nieuwe pagina op hetzelfde niveau te
maken als de pagina Home en wijzig de naam van deze pagina in ''visit''.

Figuur 5. Maak een site-overzicht met in totaal vijf pagina's.

Deze voorbeeldsite bevat vijf pagina's op hetzelfde niveau. U kunt echter pagina's op subniveau maken om de pagina's naar wens te
ordenen. Pagina's op subniveau worden vaak gebruikt om verschillende secties van de site te maken. Als u meerdere stramienpagina's maakt,
kunt u met de rechtermuisknop klikken (of Control ingedrukt houden en klikken) op de paginaminiaturen in de overzichtsmodus om deze aan een
specifieke stramienpagina te koppelen. Wanneer u een nieuwe site maakt, worden de pagina's automatisch gekoppeld aan de stramienpagina A-
stramien.
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De overzichtsmodus verschaft de gereedschappen voor het structureren van de site en het samenstellen van het site-overzicht. Als u de indeling
van de site wilt veranderen, kunt u de pagina's opnieuw rangschikken door de paginaminiaturen in het site-overzicht te slepen.

3. Houd de cursor boven de miniatuur van de pagina GALLERY en klik op het plusteken (+) eronder. Klik op het veld van de nieuwe
onderliggende pagina en geef deze de naam ''Gallery-fullscreen'' (zie Figuur 6).

Figuur 6. Voeg een nieuwe subniveaupagina aan het site-overzicht voor de sectie Gallery.

Nadat u deze wijzigingen hebt aangebracht, is het site-overzicht voltooid.

Boven aan de interface van de overzichtsweergave ziet u de drie lay-outknoppen Computer, Tablet en Telefoon. In dit voorbeeldontwerp maken
we alleen een bureaubladontwerp voor computerschermen. Naast de namen van de lay-outs Tablet en Telefoon wordt een plus-teken (+)
weergegeven. Dat betekent dat deze lay-outs nog niet zijn gemaakt (zie Figuur 7).

Figuur 7. Met de knop Lay-out kunt u drie alternatieve lay-outs voor de site maken en schakelen tussen deze lay-outs.

U kunt klikken op een lay-outknop om tussen sitelay-outs te schakelen, maar u kunt ook sneltoetsen gebruiken als u meerdere lay-outs hebt
gemaakt:

Druk op Command+7 (Mac) of Control+7 (Windows) om over te schakelen naar het site-overzicht Computer.
Druk op Command+8 (Mac) of Control+8 (Windows) om over te schakelen naar het site-overzicht Tablet.
Druk op Command+9 (Mac) of Control+9 (Windows) om over te schakelen naar het site-overzicht Telefoon. 

Deze sneltoetsen zijn alleen actief als siteprojecten minstens twee van de volgende drie lay-outs bevatten: Computer, Tablet en Telefoon.

Als u de rest van dit artikel blijft volgen, maakt u de lay-out Bureaublad. Als u meer wilt weten over het ontwerpen van websites voor tablets en
mobiele apparaten, leest u Mobiele lay-outontwerpen maken in Muse.

In de volgende sectie leert u hoe u hoe u de pagina A-Master bewerkt om de gemeenschappelijke site-elementen toe te voegen, zoals de inhoud
van de voettekst.

De pagina A-stramien bewerken

Ontwerp eerst de eerste stramienpagina voor de site door de illustraties toe te voegen die op alle gekoppelde pagina's van de site worden
weergegeven.

U kunt Muse dan wel als een ontwerpprogramma gebruiken, maar op de achtergrond wordt in de industrie gangbare HTML, JavaScript en CSS
gegenereerd voor het maken van webpagina's. Wanneer u ervoor kiest om opmaak toe te passen (zoals afgeronde hoeken of
kleurverloopvullingen), maakt Muse geen vectorvormen of pixelrasters. Het gepubliceerde .muse-project is een volledig functionele website.
Allereerst werkt u de achtergrondkleur van de stramienpagina bij.

1. Dubbelklik in de overzichtsmodus op het veld onder de miniatuur van de pagina A-Master en wijzig de naam van de stramienpagina in
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''Footer''. Vervolgens dubbelklikt u op de miniatuur van de pagina A-Master om deze te openen in de ontwerpmodus. De stramienpagina
wordt geopend in een eigen tabblad boven aan de werkruimte (zie Figuur 8).

Figuur 8. De pagina A-stramien kan worden bewerkt in de ontwerpmodus.

De selectie-indicator bevindt zich linksboven in het regelpaneel. Wanneer er niets is geselecteerd, wordt in de selectie-indicator het woord Pagina
weergegeven ten teken dat alleen de pagina zelf is geselecteerd. Als u een object op de pagina selecteert, zoals een rechthoek, wordt het woord
Rechthoek weergegeven.

Houd terwijl u werkt een oogje op de selectie-indicator om te controleren of u het gewenste element hebt geselecteerd. Als andere pagina-
elementen zijn geselecteerd, kunt u altijd de volledige pagina opnieuw selecteren door op het grijze gebied aan weerszijden van de pagina te
klikken.

Terwijl de pagina is geselecteerd, kunt u de menu's in het regelpaneel gebruiken om de vullingskleur en lijninstellingen bij te werken. Standaard is
de paginavulling ingesteld op geen kleur en de paginalijn op 0. Voor dit ontwerp laten we de standaardinstellingen ongewijzigd.

2. Klik op de koppeling Vulling browser om de achtergrondkleur of -afbeelding in te stellen voor het browservenster dat buiten het paginagebied
wordt weergegeven.

3. Voor dit pagina-ontwerp stelt u de vulkleur van de browser in op een specifieke kleur door de hexadecimale waarde #F5F1EE in het veld in
te voeren (zie Figuur 9).

Figuur 9. Werk de kleurstaal bij in het menu Vulling browser.

4. Klik ergens buiten het menu Vulling browser om het te sluiten.
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Het kleurpalet instellen en de stalen in het deelvenster Stalen een andere naam geven

Om het gemakkelijker te maken om dezelfde kleur later toe te passen op andere elementen van de site, kunt u kleurstalen toevoegen en
hernoemen. Zo kunt u ook een benoemde kleurstaal wijzigen om alle instanties van die kleur op de site bij te werken.

1. Open het deelvenster Stalen (Venster > Stalen).
 

2. Kies Bestand > Plaatsen. Selecteer in de map met voorbeeldbestanden het bestand color-palette.png. Klik eenmaal ergens op de pagina
om de afbeelding te plaatsen. 

3. Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster Stalen en kies Alle ongebruikte verwijderen (zie Figuur 10).

Figuur 10. Selecteer de optie om alle ongebruikte kleuren in de site te verwijderen.

Namen van kleuren wijzigen

De meest voorkomende kleuren in het siteontwerp worden nu weergegeven, samen met de algemene kleurstalen 50% grijs, wit en zwart. U gaat
de kleuren nu een andere naam geven.

1. Dubbelklik op het bruine kleurstaalblokje uiterst rechts op het scherm. Het dialoogvenster Staalopties wordt geopend met de kenmerken van
de kleur. Naast het opgeven van een andere kleurwaarde voor de staal, kunt u de staalopties bijwerken en de staalkleur een beschrijvende
naam geven. 

2. Schakel het selectievakje Naam met kleurwaarde uit en typ de nieuwe naam ''Donkerbruin'' in het veld Staalnaam (zie Figuur 11).

Figuur 11. Wijs een beschrijvende naam toe aan de kleurstaal.
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Opmerking:

Naar boven

3. Klik op OK om het dialoogvenster Staalopties te sluiten.
4. Herhaal stap 1-3 om de tweede kleurstaal van rechts een andere naam te geven. Geef deze de naam ''Roomkleurig''.
5. Wijzig de naam van de resterende twee kleuren. Van rechts naar links: ''Lichtbruin'' en ''Bruin''.
6. Selecteer de geplaatste afbeelding (color-palette.png) en druk op Delete of Backspace om deze te verwijderen.

Nu gaat u de voettekst maken die op alle pagina's wordt weergegeven. 

Werken met elementen die zijn ingesteld op volledige breedte

De items die op 100% breedte zijn ingesteld, vullen de browser horizontaal, ongeacht tot welke breedte het browservenster van de bezoeker is
aangepast. Als u een pagina-element zodanig instelt dat het ook wordt uitgelijnd met de boven- en onderrand van het browservenster, wordt een
object met een effen kleur of een naast/onder elkaar geplaatst element ook uitgebreid en aangepast aan de beschikbare ruimte.

1. Teken met het gereedschap Rechthoek aan de onderkant van de pagina een rechthoek die de breedte van de pagina beslaat en die
ongeveer 250 pixels hoog is. 

2. Zorg dat de rechthoek is geselecteerd en stel de vulkleur van de rechthoek in het menu Vulling in op Donkerbruin en de lijnbreedte op 0. U
kunt zien wanneer de rechthoek is geselecteerd, omdat er dan een blauw selectiekader met handgrepen rondom de randen wordt
weergegeven. Ook ziet u linksboven in de selectie-indicator het woord Rechthoek (zie Figuur 12).

Figuur 12. Sleep de grepen aan de zijkanten van de rechthoek om deze groter of kleiner te maken.

3. Gebruik het gereedschap Selecteren om de rechthoek op de juiste positie te plaatsen. Er wordt even een rode rand weergegeven die de
linker-, onder- en rechterzijde van het browservenster aangeeft. Deze rode rand geeft aan dat de rechthoek is ingesteld op weergave bij
volledige breedte.

U kunt desgewenst ook het deelvenster Transformeren (Venster > Transformeren) openen en op de knop voor 100% breedte
klikken.

4. Als u het site-ontwerp zonder de hulplijnbedekking wilt weergeven, kiest u Weergave > Hulplijnen verbergen. U kunt ook het menu
Weergaveopties in het regelpaneel gebruiken om de hulplijnen te verbergen en te tonen.

Werken met staatknoppen en met geplaatste Photoshop-knoppen

Staatknoppen zijn pagina-elementen die u uit de Widget-bibliotheek kunt slepen en neerzetten. Het zijn handige containers voor het maken van
rolloverknoppen. Een voordeel van staatknoppen is dat de staat van alle elementen in de knop tegelijk wordt gewijzigd, op basis van de interactie
van de bezoeker. Voeg tekstkaders, afbeeldingen, rechthoeken, geplaatste afbeeldingen en Photoshop-knoppen toe om aangepaste knoppen te
maken die aansluiten bij het ontwerp van een site.

De staatknop bevat een grijze stip en een tekstkader met de woorden Lorem Ipsum als plaatsaanduidingsinhoud. Hoewel elk van deze elementen
een eigen staat heeft, reageren ze allemaal tegelijk als u de muis over de staatknop beweegt of erop klikt. Als u handmatig een knop maakt die
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verschillende elementen bevat, reageert mogelijk alleen de tekst of alleen de grijze stip op de muisbewegingen van de bezoeker, afhankelijk van
de cursorpositie.

1. Open de Widget-bibliotheek (Venster > Widget-bibliotheek). Klik op de categorie Knoppen om deze uit te breiden.
2. Selecteer de widget Staatknop en sleep deze naar de pagina.
3. Klik op Voorvertoning om een voorvertoning van de pagina te zien. Houd de muis boven de standaardknop en klik erop.

1. Klik op Ontwerpen om de pagina verder te bewerken.
2. Selecteer de grijze stip links van de plaatsaanduidingstekst en druk op Delete of Backspace om deze te verwijderen. 
3. Kies Bestand > Photoshop-knop plaatsen en blader naar het bestand banner.psd in de map Assets. Selecteer dit bestand. Laat alle

standaardinstellingen in het dialoogvenster Photoshop-opties importeren staan en klik op OK (zie Figuur 13). 

Figuur 13. In het dialoogvenster ziet u de lagen in het Photoshop-bestand en de menu's Staat waarin u kunt kiezen welke laag voor elke staat van
de knop wordt weergegeven.

7. Klik eenmaal in de Staatknop om het Photoshop-bestand te plaatsen. 
8. Terwijl de geplaatste afbeelding nog steeds is geselecteerd, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Ordenen > Naar achtergrond (zie

Figuur 14). 

Figuur 14. Verplaats de Photoshop-bannerafbeelding zodat deze achter het tekstkader wordt weergegeven.

9. Selecteer de plaatsaanduidingstekst Lorem Ipsum met het gereedschap Tekst en typ ''DOWNLOAD MENU''.
10. Wanneer de tekst is geselecteerd, werkt u de tekstkleur in het regelpaneel of in het deelvenster Tekst bij naar Roomkleurig. Kies de eerste
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Opmerking:

optie in het menu Lettertype: Weblettertypen toevoegen. In de interface die wordt weergegeven, zoekt u naar en kiest u Open Sans
Condensed Bold om de tekst op te maken.

 

Opmerking: Open Sans Condensed Bold is een weblettertype dat u kunt downloaden door Weblettertypen toevoegen te kiezen in
het menu Lettertype. Lees Typografie in Muse: Werken met weblettertypen, webveilige lettertypen en systeemlettertypen voor meer informatie
over het werken met weblettertypen.

11. Stel de tekengrootte in op 15 en kies de gecentreerde uitlijning. Stel de tekstspatiëring in op 0 en de regelafstand op 24 pixels. Laat de
standaardstijl voor koppelingen ongewijzigd. Kies in het menu Label op paragraafniveau Subkop (h2) om de optimalisatie voor
zoekprogramma's van de site te verbeteren (zie Figuur 15).

Figuur 15. Werk de opmaakstijlen bij met de opties in het deelvenster Tekst.

Controleer in het deelvenster Staten of alle vier staten van het tekstkader identiek zijn. Dat is de stijl van dit ontwerp. U kunt, indien gewenst,
echter de kleuren van de tekst voor verschillende staten bijwerken.

12. Gebruik het gereedschap Selecteren om de zijgrepen van het tekstkader te slepen om het breder te maken, zodat de tekst niet overloopt.
Sleep het tekstkader horizontaal totdat dit is gecentreerd in de staatknop. Er wordt even een donkerblauwe verticale hulplijn weergegeven
als het tekstkader binnen de staatknop is gecentreerd.

13. Druk eenmaal op Escape om de volledige staatknop te selecteren.
14. Open het deelvenster Staten (Venster > Staten) om de vier staten te bekijken: Normaal, Rollover, Muisknop ingedrukt en Actief. De staat

Normaal is geselecteerd. Via dit deelvenster kunt u de verschillende manieren bewerken waarop de knop wordt weergegeven, afhankelijk
van de activiteit van de cursor van de bezoeker.

15. Gebruik het menu Vulling om de vulkleur van de staatknop in te stellen op Geen.
16. Herhaal stap 14-15 om de vulkleur van alle staten in te stellen op Geen.
17. Gebruik het gereedschap Selecteren om de staatknop bij de bovenrand van de bruine rechthoek te plaatsen en gebruik de

uitlijningshulplijnen om deze verticaal op de pagina te centreren (zie Figuur 16). 

Figuur 16. Centreer de aangepaste staatknop boven in het voettekstgebied.
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De lijnopties van een rechthoek instellen om lijnen te maken

Als u meer visuele details wilt toevoegen, maakt u een lijn en dupliceert u deze.

1. Gebruik het gereedschap Rechthoek om links van de staatknop een rechthoek te tekenen die ongeveer 377 pixels breed en 15 pixels hoog
is. Tijdens het tekenen wordt knopinfo met de afmetingen van de rechthoek weergegeven.

2. Stel de vulkleur in op Geen en de lijnkleur op Roomkleurig. 
3. Klik op het woord Lijn in het regelpaneel om het deelvenster Lijnopties te openen.
4. Laat de standaarduitlijning ongewijzigd: Lijn op midden uitlijnen. Klik op het koppelingspictogram om verschillende lijnbreedten voor elke

zijde van de rechthoek toe te staan. Stel de breedte van de onder-, linker- en rechterlijn in op 0, zodat alleen de bovenrand een lijndikte van
1 heeft (zie Figuur 17).

Figuur 17. Werk de instellingen voor lijnopties bij, zodat alleen boven aan de rechthoek een lijn wordt weergegeven.

5. Klik ergens anders op de pagina om het dialoogvenster Lijnopties te sluiten.
6. Gebruik het gereedschap Selecteren om de rechthoek links van de staatknop te plaatsen met de bovenrand horizontaal gecentreerd.
7. Houd Option/Alt ingedrukt en sleep de rechthoek om deze te dupliceren. Plaats deze rechts van de staatknop (zie Figuur 18). 

Figuur 18. Lijn de twee rechthoeken horizontaal met elkaar en met de staatknop uit.

Ga verder met deze zelfstudie. In het volgende hoofdstuk leert u werken met menuwidgets. Met widgets kunt u snel geavanceerde functionaliteit
toevoegen aan pagina's zonder code te hoeven schrijven. U leert het gedrag en de weergave van widgets bewerken, zodat u de weergave ervan
in het site-ontwerp kunt aanpassen.
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Hoofdstuk 2

Naar boven

Werken met menuwidgets
Alineastijlen maken en toepassen
Font Awesome-merkpictogrammen toevoegen aan een pagina
Koppelingen naar downloadbare bestanden toevoegen
Koppelingen naar externe websites toevoegen  
E-mailkoppelingen maken
Hulplijnen gebruiken om de kop- en voettekstgebieden van een pagina te definiëren
Pagina-elementen instellen als voettekstitems
Een anker toevoegen boven aan de pagina

In Hoofdstuk 1 van Uw eerste website maken met Muse hebt u een nieuwe site gemaakt, de sitepagina's gemaakt met behulp van de
overzichtsmodus en vervolgens de stramienpagina bewerkt in de ontwerpmodus om pagina-elementen aan de voettekst toe te voegen. In deze
sectie leert u hoe u widgets kunt toevoegen en aanpassen. Het eerste type widget dat u gaat toevoegen, is de menuwidget waarmee bezoekers
door de pagina's van de site kunnen navigeren. Ook wordt uitgelegd welke verschillende typen koppelingen u in Adobe Muse kunt toevoegen.

Werken met menuwidgets

De voettekst van stramienpagina's bevat meestal de sitenavigatie en die gaan we nu toevoegen.               

1. Open de Widget-bibliotheek door Venster > Widget-bibliotheek te kiezen. 
2. Klik in de Widget-bibliotheek op de sectie Menu's om deze uit te vouwen. Selecteer de widget Horizontaal en sleep deze uit het deelvenster

naar het voettekstgebied van de pagina A-Master (zie Figuur 19). 

Figuur 19. De widget Horizontaal toont de standaardstijl wanneer u deze op een pagina sleept.

Het zwarte deelvenster dat wordt weergegeven wanneer u een widget uit de Widget-bibliotheek sleept, is het deelvenster Opties. Klik buiten het
deelvenster om dit te sluiten. U kunt op de blauwe pijlknop klikken wanneer u het weer wilt openen.

Het menu toont automatisch de namen van de pagina's die u hebt gemaakt, in dezelfde volgorde als die waarin ze in het siteoverzicht worden
weergegeven. Bovendien worden de namen van de pagina's automatisch aan de pagina's gekoppeld en worden deze dynamisch bijgewerkt. Als u
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de pagina's later verplaatst of hernoemt in de overzichtsmodus, worden de menuwidgets bijgewerkt en blijven de menukoppelingen naar behoren
functioneren.

Hoewel elk type widget andere functionaliteit biedt, zijn veel van de concepten die u zult gebruiken bij het werken met widgets hetzelfde. Zoek de
widget die u wilt gebruiken in de Widget-bibliotheek en sleep deze vervolgens naar de pagina. Elke widget bevat een hiërarchie van geneste
widgetelementen. Als u een widget hebt geselecteerd, kunt u doorgaan met klikken om naar de subelementen van de widget te gaan. Als u
subelementen selecteert, zie u linksboven de selectie-indicator met daarin de naam van het element dat momenteel is geselecteerd.

Als u bijvoorbeeld eerst op de widget klikt, wordt de widget zelf geselecteerd. Als u opnieuw klikt, kunt u een subelement, zoals een container,
selecteren en vervolgens nogmaals klikken om het tekstkader in een container te selecteren. Als u weer terug wilt vanuit het subelement dat u
hebt geselecteerd, drukt u op de toets Escape. U kunt ook ergens op de pagina buiten het widgetgebied klikken om de selectie ongedaan te
maken. 

Wanneer de volledige widget is geselecteerd, kunt u deze verplaatsen. U kunt de transformatiegrepen slepen om de volledige widget te schalen of
het formaat ervan te wijzigen. U kunt de vul- en de lijnkleur instellen en stijlen toepassen om de weergave van de gehele widget te bepalen. 

3. Gebruik het gereedschap Selecteren om de menuwidget verticaal gecentreerd onder de staatknop te plaatsen.

Widgets configureren en aanpassen

Om widgets te configureren, moet u de instellingen in het deelvenster Opties bijwerken. Het deelvenster Opties is contextueel en u kunt
wijzigingen toepassen om de instellingen bij te werken die specifiek voor de volledige widget of voor het geselecteerde subelement van de widget
gelden. Niet alle widgets hebben evenveel opties. In het deelvenster Opties kunt u bepalen hoe widgets zich gedragen, maar ook hoe de inhoud
van deze widgets wordt weergegeven.

Wanneer een containerelement, zoals een menu-item is geselecteerd, kunt u de widget opmaken met behulp van de opties Vulling en Lijn.
Wanneer tekstlabels zijn geselecteerd, kunt u het deelvenster Tekst of de tekstopties in het regelpaneel gebruiken om tekst op te maken. Soms
zult u de tekstlabels in widgets bewerken (hoewel de paginanamen al zijn ingesteld op basis van de pagina's in het siteoverzicht, tenzij u
menuwidgets instelt op het gebruik van het menutype Handmatig).

1. Klik eenmaal op de menuwidget. U ziet nu dat het woord Menu in de selectie-indicator wordt weergegeven. Klik op de blauwe pijlknop om
het deelvenster Opties te openen (zie Figuur 20).

Figuur 20. Open het deelvenster Opties om de instellingen van de widget te configureren.

Zorg ervoor dat de volgende standaardopties zijn ingesteld, zoals weergegeven in Figuur 22:

Type menu: Pagina's op hoogste niveau
Richting: Horizontaal
Samen bewerken: Ingeschakeld
Itemgrootte: Uniforme grootte
Pictogram links tonen: Uitgeschakeld
Label tonen: Ingeschakeld
Pictogram rechts tonen: Alleen submenu's
Plaatsing onderdelen: Horizontaal, gecentreerd

Met de instellingen in het menu Opties kunt u bepalen hoe het menu zich zal gedragen.

Nu gaat u leren hoe u de weergave van de knoppen in het menu kunt bewerken en hoe u de tekstopmaak zo kunt instellen dat deze bij het
ontwerp van de site past.

2. Klik ergens anders op de pagina om het menu Opties te sluiten.
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Opmerking:

Knopstaten

1. Kies Bestand > Voorvertoning van site weergeven in browser om een voorvertoning van de site te bekijken en de menuwidget te testen.
2. Bekijk de knoppen in het menu wanneer de pagina voor het eerst wordt geladen (dit is de staat Normaal). Houd de cursor boven de

knoppen om de staat Rollover te zien verschijnen. Wanneer u op een knop klikt, wordt de bijbehorende pagina geladen en krijgt de knop een
donkerdere grijze kleur (de standaardstaat Actief). De status Actief geeft de geselecteerde pagina aan wanneer bezoekers een site
gebruiken.

Opmerking: als u de muisknop ingedrukt houdt, wordt de extra staat Muisknop ingedrukt geactiveerd. Dit is een aangepaste weergave die
verschijnt als een bezoeker op de knop klikt.

Knopstaten bewerken

Hierna leert u hoe u de staten van een knop kunt bewerken.

1. Sluit de browser en ga terug naar Adobe Muse.
2. Klik eenmaal op de widget om het gehele menu te selecteren. Klik nogmaals op de knop ''food'' om het menu-item ''food'' te selecteren (zie

Figuur 23). Als u per ongeluk een derde keer klikt en in de selectie-indicator het woord Label wordt weergegeven, drukt u eenmaal op
Escape om één niveau in de hiërarchie omhoog te gaan, zodat het woord Menuoptie wordt weergegeven.

Als u per ongeluk een derde keer klikt en in de selectie-indicator het woord Label wordt weergegeven, drukt u eenmaal op Escape
om één niveau in de hiërarchie omhoog te gaan, zodat het woord Menuoptie weer wordt weergegeven in de selectie-indicator.

Aangezien de optie Samen bewerken in het deelvenster Opties is ingeschakeld, worden alle wijzigingen die u doorvoert in de weergave van een
menu-item toegepast op alle overige knoppen in de menuwidget. Hierdoor verloopt het bewerken veel sneller. Tenzij u op elke knop een andere
opmaak wilt toepassen, laat u de optie Samen bewerken ingeschakeld.

De grijze knoppen definiëren de weergave van elke staat (zie Figuur 21).

3. Open het deelvenster Staten door het tabblad te selecteren of Venster > Staten te kiezen.

Figuur 21. Gebruik het deelvenster Staten om de verschillende staten te kiezen en de weergave ervan te bewerken.

4. Klik in het deelvenster Staten op elk item in de lijst: Normaal, Rollover, Muisknop ingedrukt en Actief. Terwijl u op elke staat in het
deelvenster klikt, wordt de menuwidget op de pagina aangepast aan de weergave van die staat.

5. Klik op de staat Normaal. Als de menuoptie HOME is geselecteerd, gebruikt u het menu Vulling om de vulkleur in te stellen op Geen. Als u
de vulkleur instelt voor de knop HOME, wordt de staat Normaal van alle menuopties bijgewerkt, aangezien de optie Samen bewerken is
ingeschakeld. 

6. Klik op de staat Rollover in het deelvenster Staten en stel de vulkleur in op Geen. Herhaal dit proces nog tweemaal om de vulkleur van de
staten Muisknop ingedrukt en Actief in te stellen op Geen. Zo verwijdert u de achtergrondvulkleur en maakt u transparante knoppen.

Wanneer u later uw eigen sites maakt, kunt u experimenteren met het instellen van een vulkleur voor de volledige widget en vervolgens een
andere vulkleur instellen voor de menuopties. U kunt ook achtergrondafbeeldingen toevoegen als vulling voor menuopties.

Nu gaat u de weergave van de knoplabels bijwerken aan de hand van een vergelijkbaar bewerkingsproces.

Labels van een menuwidget bewerken
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Naar boven

Opmerking:

Ga als volgt te werk om de opmaak van de tekstlabels bij te werken die de paginanamen in elke menuoptie weergeven.

Lees voor meer informatie over het gebruik van weblettertypen het onderdeel Typografie in Muse: Werken met weblettertypen, webveilige
lettertypen en systeemlettertypen.

1. Als de menuoptie HOME is geselecteerd, klikt u opnieuw op de knop om de tekst binnen de knop te selecteren. Het woord Label wordt
weergegeven in de selectie-indicator.

2. Controleer of in het deelvenster Staten de staat Normaal is geselecteerd.
3. Open het deelvenster Tekst door op het tabblad ervan te klikken en Venster > Tekst te kiezen.
4. Werk de tekst bij in het menu Tekst in het regelpaneel of in het deelvenster Tekst. Stel de kleur in op Roomkleurig. Kies de eerste optie in

het menu Lettertype: Weblettertypen toevoegen. In de interface die wordt weergegeven, zoekt u naar het weblettertype Open Sans.
Selecteer dit om het toe te voegen. Vervolgens kiest u het in de lijst met lettertypen om het toe te passen.

5. Stel de tekengrootte in op 12 en kies de gecentreerde uitlijning. Stel de tekstspatiëring in op 1 en de regelafstand op 120% (zie Figuur 22). 

Figuur 22. Stel de opties in het menu Tekst in om de weergave van het menulabel bij te werken.

Alineastijlen maken en toepassen

1. Open het deelvenster Alineastijlen door op het tabblad ervan te klikken of door Venster > Alineastijlen te kiezen.
2. Klik op de knop Nieuwe Stijl (paginapictogram) onder aan het deelvenster om deze set lettertypestijlen op te slaan, zodat u ze later

gemakkelijk op andere tekstelementen kunt toepassen.
3. Dubbelklik op de nieuwe stijl die u zojuist hebt gemaakt in het deelvenster Alineastijlen. Deze heeft de standaardnaam Alineastijl gekregen.

Wijzig de naam in menu footer (zie Figuur 23).

Figuur 23. Klik op Nieuwe Stijl (paginapictogram) om een nieuwe alineastijl toe te voegen. Dubbelklik vervolgens op de nieuwe stijl en typ een
beschrijvende naam in het veld Stijlnaam.

Klik met de rechtermuisknop (of klik terwijl u Control ingedrukt houdt) op de naam van een stijl in het deelvenster Alineastijlen om
een menu weer te geven waarin u stijlen kunt dupliceren en verwijderen en waarin u stijlkoppelingen kunt opheffen. In plaats van te dubbelklikken
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Naar boven

op de stijlnaam, kunt u ook Stijlopties in het menu kiezen om Opties voor alineastijl te openen.

Het venster Stijlopties bevat de optie om een stijl toe te passen op een specifiek HTML-label.

Als u naar het deelvenster Staten kijkt, ziet u dat alle staten (Normaal, Rollover, Muisknop ingedrukt en Actief) dezelfde tekenopmaak gebruiken
voor de labels van de menu-items.

1. Klik op Voorvertoning om het ontwerp te bekijken, zoals dit in een browser zal worden weergegeven. Muse gebruikt een versie van Webkit
om de pagina weer te geven; deze wordt door veel moderne webbrowsers gebruikt. Terwijl u met het menu werkt, zult u zien dat de
knoppen alleen hun labels weergeven (de containers met menu-items zijn transparant). U zult ook merken dat de labels niet veranderen
wanneer u de cursor op knoppen plaatst of klikt op de knoppen in het menu.

2. Na het testen van het menu, klikt u op Ontwerpen om de pagina A-Master verder te bewerken. 

Font Awesome-merkpictogrammen toevoegen aan een pagina

Het duurt langer om geplaatste afbeeldingen te laden en bovendien neemt het maken van deze afbeeldingen veel tijd in beslag. U kunt in plaats
daarvan echter ook Font Awesome-elementen naar de pagina slepen. Deze elementen zijn vergelijkbaar met weblettertypen. U voegt lettertype-
elementen toe, waaronder veel gebruikelijke pictogrammen. Gebruik de instellingen in het deelvenster Tekst of in het regelpaneel om ze bij te
werken, net als de manier waarop u tekstkaders opmaakt.

1. Ga in een browser naar de Font Awesome widget in de Adobe Muse-bibliotheek met add-ons.
2. Klik op de knop Downloaden om de gecomprimeerde Font Awesome-extensie (met de bestandsextensie .mulib) naar uw bureaublad te

downloaden. Vouw het gedownloade bestand niet uit. 
3. Open het deelvenster Bibliotheek (Venster > Bibliotheek). 
4. Klik op de knop Importeren en blader naar en selecteer vervolgens het .mulib-bestand dat u in stap 2 hebt gedownload.
5. Het bibliotheekitem FontAwesome (pictogrammen) wordt vermeld in het deelvenster Bibliotheek (zie Figuur 24).

Figuur 24. Na het importeren van de bibliotheekitems worden deze vermeld in het deelvenster en zijn ze klaar voor gebruik.

6. Klik op de pijl om de map met FontAwesome-pictogrammen uit te breiden.
7. Sleep een merkpictogramitem naar de pagina in het voettekstgebied.

 
8. Klik op de blauwe pijlknop om het deelvenster Opties te openen en kies de optie Facebook in het menu. 

Tijdens het laden van het pictogram in de ontwerpweergave wordt mogelijk een vorderingsbalk weergegeven. Dit gebeurt omdat de pictogrammen
net als weblettertypen op een andere server worden gehost.

9. Stel de vulkleur in het regelpaneel in op Bruin. Stel de tekstkleur in het deelvenster Tekst in op Roomkleurig (zie Figuur 25).
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Figuur 25. Werk de weergave van het Facebook-pictogram bij door de vulling en de tekstkleur in te stellen.

10. Herhaal stap 7-9 om nog vier pictogrammen te maken voor Google+, Tumblr en Twitter. Gebruik het gereedschap Selecteren om deze
horizontaal uit te lijnen (zie Figuur 26).

Figuur 26. Lijn de set met vier sociale-netwerkpictogrammen uit op een rij. Gebruik de slimme hulplijnen om ze op gelijke afstand van elkaar te
plaatsen.

11. Selecteer alle sociale-netwerkpictogrammen en kies Object > Groeperen om ze in een set te groeperen. Sleep de groep naar de pagina
totdat deze verticaal onder de knop Downloadmenu en de menuwidget is gecentreerd.

Koppelingen naar downloadbare bestanden toevoegen

Veel restaurantsites plaatsen een PDF-versie van hun menu online, zodat bezoekers een kopie kunnen opslaan op hun bureaublad of het kunnen
afdrukken.

1. Selecteer de widget Staatknop.
2. Gebruik het menu Hyperlinks in het regelpaneel om de optie Koppeling naar bestand maken te kiezen in de sectie Bestanden helemaal

onder aan het menu. Blader in het dialoogvenster Importeren dat wordt weergegeven naar het bestand met de naam Katie's Cafe Menu.pdf
in de map met voorbeeldbestanden. Selecteer dit bestand. Klik op Openen om het te selecteren (zie Figuur 27).

Figuur 27. Blader naar de PDF-versie van het menu.
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Wanneer u de functie Koppeling naar bestand maken gebruikt, wordt het bestand geüpload wanneer de site wordt gepubliceerd of in de sitemap
opgenomen wanneer de site wordt geëxporteerd. Het is verstandig een kopie te maken van alle bestanden voor de site in de lokale map van de
site.

Als u in het deelvenster Elementen kijkt, ziet u dat het bestand KatiesCafeMenu.pdf nu wordt weergegeven als een van de elementen van de site. 

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, wordt de PDF weergegeven in het browservenster of gedownload naar uw bureaublad.

3. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser.
4. Klik op de koppeling Downloadmenu om te zien hoe het gekoppelde PDF-bestand wordt weergegeven.

Koppelingen naar externe websites toevoegen  

U kunt absolute koppelingen aan andere webpagina's buiten uw site toevoegen. Ga als volgt te werk om externe koppelingen toe te voegen aan
elk van de sociale netwerkpictogrammen.

1. Selecteer het Facebook-pictogram en typ (of kopieer/plak) als volgt de koppeling naar de Facebook-pagina van Katie's Cafe in het menuveld
Hyperlink: http://www.facebook.com/KatiesCafeSF

2. Selecteer het Google+-pictogram en typ de koppeling naar de pagina van Katie's Cafe op Google+:
 https://plus.google.com/u/1/117800212967830061444/posts

3. Selecteer het Tumblr-pictogram en typ de koppeling naar het blog van Katie's Cafe op Tumblr: http://katiessf.tumblr.com
4. Selecteer het Twitter-pictogram en typ de koppeling naar de pagina van Katie's Cafe op Twitter: http://twitter.com/katiescafesf
5. Klik nogmaals op het Facebook-pictogram om dit te selecteren. Klik op het blauwe onderstreepte woord Hyperlinks in het regelpaneel.

Schakel in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de optie De koppeling openen in een nieuw venster of op een nieuw tabblad in. Typ
ook knopinfo in het veld Knopinfo (zie Figuur 28).

Figuur 28. Schakel het selectievakje in om de koppeling te openen in een nieuw venster of in een nieuw tabblad.

6. Herhaal stap 5 om de koppelingen naar Google+, Tumblr en Twitter zodanig in te stellen dat deze in een nieuw browservenster worden
geopend. Typ knopinfo voor elke koppeling (knopinfo verschijnt als een bezoeker de muisknop boven de knoppen voor sociale media houdt).

Dit is een veelgebruikte conventie bij webontwerp: koppelingen die naar andere pagina's van dezelfde site gaan, worden geopend in hetzelfde
browservenster (dit gebeurt standaard in Adobe Muse) en koppelingen naar pagina's op andere, externe websites worden meestal geopend in een
nieuw browservenster of op een nieuw tabblad.

E-mailkoppelingen maken

Deze voorbeeldsite gebruikt de widget Eenvoudig contactpersoonformulier om bezoekers toe te staan om berichten te verzenden. Verderop in dit
artikel leert u hoe u hoe u een contactformulier kunt toevoegen aan de pagina Contact.

U kunt desgewenst e-mailkoppelingen toevoegen (die, wanneer erop wordt geklikt, de e-mailclient van de bezoeker openen met een nieuw bericht
met daarin het e-mailadres in het veld Aan).

Typ het e-mailadres als volgt in het menu Hyperlink met het voorvoegsel mailto:

mailto:e-mail@adres.nl

Voor grotere websites kan de lijst met koppelingen in het menu Hyperlinks erg lang zijn. Als u een specifieke pagina, een ankerkoppeling, een
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Opmerking:

gekoppeld bestand of een externe URL zoekt, kunt u de lijst snel filteren door de eerste paar letters van de koppeling te typen in het menuveld
Koppelingen. Overeenkomstige items worden dan weergeven. 

Hulplijnen gebruiken om de kop- en voettekstgebieden van een pagina te definiëren

Als u afzonderlijke pagina's ontwerpt, hebben deze vaak verschillende hoogten, afhankelijk van de inhoud van elke pagina. U kunt in Muse
gebieden zodanig instellen dat de koptekst boven aan de pagina en de voettekst direct onder de pagina-inhoud wordt weergegeven, ongeacht de
hoogte van elke pagina.

Ga als volgt te werk om de hulplijnen te tonen en de paginagebieden in te stellen:

1. Als u de hulplijnen voor kop- en voetteksten wilt tonen, kiest u Weergave > Koptekst en voettekst tonen. U kunt ook het menu Weergave in
het regelpaneel gebruiken om de hulplijnen voor Koptekst en voettekst in te schakelen. Wanneer de hulplijnen worden weergegeven, ziet u
een vinkje naast de optie Koptekst en voettekst (zie Figuur 29).

Figuur 29. Controleer of de hulplijnen voor de kop- en voettekst worden weergegeven.

Indien gewenst, kunt u ook met de rechtermuisknop aan de linkerkant van de werkruimte buiten het browservenster klikken en de optie Koptekst
en voettekst tonen kiezen in het menu dat wordt weergegeven.

De linialen moeten ook worden getoond om de hulplijnen voor kop- en voettekst te verplaatsen, zodat u de hulplijnen op een specifieke
pixelpositie kunt plaatsen.  

Vijf blauwe horizontale hulplijnen beslaan de breedte van de pagina. Deze vijf hulplijnen beginnen boven in het scherm en worden gebruikt om de
bovenrand van de pagina, de onderrand van de koptekst, de bovenrand van de voettekst, de onderkant van de webpagina en de onderkant van
het browservenster te definiëren. Terwijl u de hulplijnen sleept om deze gebieden te definiëren, ziet u knopinfo met informatie over elke hulplijn en
de huidige locatie. U kunt de vergroting van de pagina verhogen om nauwkeurig in te zoomen op de positie van de hulplijnen.

De onderzijde van de hulplijn voor het browservenster stelt het onderste gedeelte in van de zichtbare weergave voor bezoekers.
Afhankelijk van het ontwerp, kunt u een vulkleur of achtergrondafbeelding instellen als vulling voor de browser en de hulplijn voor de onderkant
van de pagina boven de onderkant van de browserhulplijn plaatsen, als u de inhoud van de browservulling inhoud wilt tonen onder de inhoud van
elke pagina.

In dit voorbeeldproject wordt de vulling van de browser niet onder de pagina-inhoud weergegeven.

2. Sleep de hulplijn Onder aan pagina en de hulplijn Onder aan browser naar dezelfde locatie onder aan de pagina, direct onder het
voettekstkader, zoals geïllustreerd in Figuur 30.
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Figuur 30. Als de hulplijnen Onder aan pagina en Onder aan browser op dezelfde locatie staan, wordt de inhoud van de browservulling niet
weergegeven onder de onderzijde van de pagina.

De drie bovenste hulplijnen definiëren de gebieden voor de inhoud van de kop- en voettekst en voor de unieke pagina-inhoud. Het middengebied
wordt uitgebreid om zich aan te passen aan de hoogte van de elementen die aan elke pagina worden toegevoegd.

Nadat u deze wijzigingen hebt aangebracht, is het voettekstgedeelte voltooid. 

3. Sleep de hulplijn Voettekst naar iets boven de bovenrand van het voettekstkader, naar ongeveer 620 px.
4. Laat de hulplijn Boven aan pagina helemaal boven aan in het scherm staan (bij de locatie Y: 0 px). Sleep de hulplijn Koptekst ook naar 0 px.

Pagina-elementen instellen als voettekstitems

Vergeet niet om de elementen in het voettekstgebied in te stellen als voettekstitems. Zo weet u zeker dat de voettekst altijd onder de unieke
pagina-inhoud op elke pagina wordt weergegeven. Voer de volgende stappen uit:

1. Gebruik het gereedschap Selecteren om alle inhoud op de pagina Voettekst te selecteren. U kunt klikken en over de items in de voettekst
slepen, of u kunt Bewerken > Alles selecteren kiezen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de items en controleer of de optie Voettekst-item is ingeschakeld in het menu dat verschijnt. Of bevestig dat
het selectievakje Voettekst in het regelpaneel is ingeschakeld (zie Figuur 31).

Figuur 31. Controleer of de geselecteerde voettekstelementen zijn ingesteld als voettekstitems.

Een anker toevoegen boven aan de pagina

De inhoud van de voettekst op de stramienpagina wordt op alle andere pagina's van de site weergegeven. Dit is een goede plaats voor het anker
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  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

waarmee bezoekers terug kunnen gaan naar het begin van langere pagina's.               

1. Klik op de knop Anker in het regelpaneel om een anker te laden in het gereedschap Plaatsen. 
2. Geef het anker de naam ''Top'' en plaats het helemaal boven aan de pagina (zie Figuur 32).

Figuur 32. Een anker de naam ''Top'' geven en het naar de bovenkant van het paginagebied verplaatsen.

Ga verder naar hoofdstuk 3 van Uw eerste website maken. In dit hoofdstuk leert u werken met hiërarchische stramienpagina's en wordt uitgelegd
hoe u stramienpagina's toepast op afzonderlijke pagina's. Ook leert u hoe u herbruikbare site-elementen maakt en deze opslaat in het deelvenster
Bibliotheek.
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Hoofdstuk 3

Naar boven

Werken met hiërarchische stramienpagina's
De koptekst voor de stramienpagina Interior maken
De koptekst voor de stramienpagina Landing maken
Stramienpagina's toepassen op pagina's in het ontwerp
Een rechthoek vullen met een achtergrondafbeelding
Tekstinhoud opmaken en vormgeven
Een decoratieve paginascheidingslijn met gegroepeerde elementen ontwerpen
Een herbruikbaar bibliotheekitem maken
Pagina-elementen uitlijnen met de paginarasterhulplijnen
Verschillende tekstregels in hetzelfde tekstkader opmaken
De startpagina verder invullen

In Hoofdstuk 2 van Uw eerste website maken met Adobe Muse hebt u nieuwe stramienpagina's gemaakt en sitenavigatie toegevoegd met gebruik
van een menuwidget. U hebt geleerd hoe u naar de subelementen van widgets kunt gaan, deze kunt selecteren en de weergave van staten en
labels kunt bewerken via het deelvenster Staten. U hebt ook gezien hoe u tekstinhoud toevoegt en deze opmaakt met alineastijlen. En u hebt
geleerd hoe een Muse-bibliotheekbestand gebruikt om de Font Awesome-bibliotheek met snel ladende paginapictogrammen toe te voegen. In
deze sectie leert u hoe u uw eigen bibliotheekitems maakt en hoe u deze opnieuw kunt gebruiken op pagina's.

Werken met hiërarchische stramienpagina's

Klik op de koppeling Overzicht of op het tabblad katiesCafe om terug te keren naar de overzichtsmodus.

U ziet dat op alle paginaminiaturen in de site nu de ontwerpelementen worden weergegeven die u aan de gekoppelde stramienpagina Footer hebt
toegevoegd (zie Figuur 33).

Figuur 33. Het ontwerp van de stramienpagina Footer wordt in de overzichtsmodus weergegeven op de miniaturen van alle gekoppelde pagina's.

Wanneer u een site ontwerpt, worden de op de stramienpagina aangebrachte wijzigingen automatisch doorgevoerd op gekoppelde pagina's. Met
stramienpagina's kunt u een website heel eenvoudig bijwerken of onderhouden, u hoeft maar één stramienpagina bij te werken om de weergave
van de site te wijzigen.

U kunt stramienpagina's toepassen op andere stramienpagina's. Een stramienpagina kan de gemeenschappelijke elementen bevatten die op een
andere stramienpagina worden weergegeven (zoals de voettekst die in de vorige secties is beschreven). Daarna kunt u extra stramienpagina's
maken die alle elementen van die stramienpagina overnemen, plus elementen die uniek zijn voor de desbetreffende sectie van de site.
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U kunt gekopieerde elementen ook tussen stramienpagina's verplaatsen door Bewerken > Op plaats plakken te kiezen.

Als u de aanwijzer boven een pagina- of stramienpaginanaam houdt, wordt er knopinfo weergegeven met de hiërarchie van de toegepaste
stramienpagina's voor die pagina of stramienpagina.

Ga als volgt te werk om een nieuwe stramienpagina te maken die de inhoud van de stramienpagina Footer overneemt:

1. Houd de aanwijzer in de overzichtsmodus boven de miniatuur van de voettekstpagina en klik op het plusteken (+) aan de rechterzijde om
een nieuwe stramienpagina te maken.

2. Rechts van Footer verschijnt een nieuwe stramienpagina met de naam B-Master. Wijzig de naam van deze stramienpagina in ''Landing''.
3. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur van de stramienpagina Footer Kopie en kies Stramienpagina's > Voettekst in het contextmenu.

Nu wordt het label [Footer] onder de miniatuur weergegeven, ten teken dat de stramienpagina Landing de inhoud van de stramienpagina
Footer overneemt (zie Figuur 34).

Figuur 34. Stel de stramienpagina Landing zodanig in dat de inhoud van de stramienpagina Footer wordt overgenomen.

Het is belangrijk te begrijpen dat de stramienpagina Landing niet de feitelijke elementen van de stramienpagina Footer bevat, u hebt immers niet
eenvoudig de pagina Footer (A-Master) gedupliceerd. U hebt in plaats daarvan de stramienpagina Footer toegepast op de stramienpagina
Landing, wat betekent dat alle nieuwe inhoud die u toevoegt aan de stramienpagina Footer automatisch ook op de stramienpagina Landing
verschijnt. Als u de inhoud van de voettekst wilt bewerken, dubbelklikt u op de miniatuur van de stramienpagina Footer om deze rechtstreeks te
openen.

Nadat u de ontwerpelementen hebt toegevoegd aan de stramienpagina's Landing en Interior, moet u de stramienpagina's toepassen op de
pagina's in het site-overzicht. In dit ontwerp maakt de startpagina gebruik van de stramienpagina Landing. Op alle andere pagina's van de site is
de stramienpagina Interior toegepast.

Als u de aanwijzer boven de miniaturen van de stramienpagina Landing of Interior plaatst, verschijnt er knopinfo met de tekst ''Toegepaste
stramienpagina: Footer''.

In deze voorbeeldsite bestaat de hiërarchie van de stramienpagina slechts uit één niveau. Het is echter mogelijks een reeks stramienpagina's te
maken, waarbij een stramienpagina die alle elementen van een bepaalde stramienpagina overneemt op een derde stramienpagina kan worden
toegepast, zodat verschillende niveaus van overerving worden ingesteld. Het onderverdelen van ontwerpelementen is vergelijkbaar met het maken
van symbolen. Het is verstandig afzonderlijke stramienpagina's te maken voor verschillende delen van een site.

4. Houd de cursor boven de miniatuur van de stramienpagina Landing en klik op het plusteken (+) rechts om een derde stramienpagina te
maken. Wijzig de naam van deze stramienpagina in Interior.

5. Klik en sleep de miniatuur van de stramienpagina Footer naar de miniatuur van de nieuwe stramienpagina Interior. Tijdens het slepen van
de miniatuur van de stramienpagina Footer naar de miniatuur van de pagina Interior, verandert de blauwe tekst onder de miniatuur van de
pagina Interior van [Geen stramien] in [Footer].

De koptekst voor de stramienpagina Interior maken

De stramienpagina Interior definieert de weergave van de meeste pagina's van de site.

1. Dubbelklik op de miniatuur van de stramienpagina Interior om deze in de ontwerpmodus te openen.
2. Teken een rechthoek van 90 pixels hoog die de volledige bovenzijde van het browservenster beslaat. Sleep de zijgrepen totdat de rechthoek

op volledige breedte wordt weergegeven. Lijn de bovenzijde van de rechthoek uit op de bovenkant van de pagina.
3. Stel de vulkleur van de rechthoek in op Bruin en de lijnbreedte op 0. 
4. Ga terug naar de overzichtsmodus en dubbelklik op de miniatuur van de stramienpagina Footer om deze in de ontwerpmodus te openen.

Selecteer de volledige menuwidget en kopieer deze. 
5. Ga terug naar de stramienpagina Interior en plak de menuwidget. Sleep de widget met het gereedschap Selecteren omhoog naar de

rechterzijde van de bruine koptekst. 
6. Klik tweemaal op de knop HOME om het menu-item te selecteren. Pas de volgende instellingen toe met behulp van het deelvenster Tekst of
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van het menu Tekst in het regelpaneel: 

Weblettertype: Open Sans Condensed Bold
Tekengrootte: 20
Kleur: Lichtbruin
Uitlijning: Links
Tekstspatiëring: 0
Regelafstand 24 px
Ruimte na: 24
Label op paragraafniveau: Subkop (h2)

U ziet dat alle menu-items zijn bijgewerkt met dezelfde opmaak.  

7. Maak in het deelvenster Alineastijlen een nieuwe alineastijl en geef deze de naam ''subhead''.
8. Selecteer in het deelvenster Staten de staat Rollover. Stel de tekstkleur in op Bruin voor de staten Rollover, Muisknop ingedrukt en Actief

(zie Figuur 35). 

Figuur 35. Stel de overige menu-itemstaten in op gebruik van de tekstkleur Bruin.

Nu hoeft er nog maar één item aan de koptekst voor de stramienpagina Interior te worden toegevoegd.

De sitenavigatie op het hoogste niveau in de stramienpagina Interior is nu voltooid.

1. Kies Bestand > Plaatsen (of gebruik Command+D (Mac) of Control+D (Windows)) om het dialoogvenster Importeren te openen. Blader naar
het bestand logo-interior.png in de map met voorbeeldbestanden, selecteer dit bestand en klik op OK.

2. Klik eenmaal aan de linkerzijde van de koptekst om de logo-afbeelding op de pagina te plaatsen. Verplaats de afbeelding met behulp van
het gereedschap Selecteren zodanig dat deze wordt gecentreerd met de menuwidget, en wel in het verticale middelpunt van de bruine
rechthoek.

3. Klik op Voorvertoning om de in Muse gerenderde stramienpagina te bekijken (zie Figuur 36).

Figuur 36. De voltooide koptekst wordt weergegeven op de stramienpagina Interior.

4. Klik op Ontwerpen om de stramienpagina's te blijven bewerken.

De koptekst voor de stramienpagina Landing maken

Nu gaat u de stramienpagina Landing invullen. Zo definieert u de koptekst van de startpagina. Deze koptekst komt sterk overeen met de eerdere,
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maar bevat geen bruine rechthoek.

De sitenavigatie op het hoogste niveau in de stramienpagina Interior is nu ook voltooid.

1. Kopieer de menuwidget in de ontwerpmodus naar de pagina Interior.
2. Open het stramienpagina Landing in de ontwerpmodus en kies Bewerken > Op plaats plakken.
3. Terwijl het menu nog steeds is geselecteerd, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u vier keer op de pijl-omlaag drukt om het menu

ongeveer 40 pixels vanaf de bovenkant van de pagina omlaag te verplaatsen.
4. Kies Bestand > Plaatsen en blader naar het bestand logo-landing.png in de map met voorbeeldbestanden. Selecteer dit bestand en klik op

OK.
5. Klik eenmaal aan de linkerzijde van de koptekst om het transparante logo op de pagina te plaatsen. Gebruik het gereedschap Selecteren en

de slimme hulplijnen om de afbeelding zodanig te plaatsen dat deze is gecentreerd met de menuwidget.

Stramienpagina's toepassen op pagina's in het ontwerp

U kunt desgewenst met de rechtermuisknop op elke paginaminiatuur klikken en de naam van de stramienpagina kiezen die u op u de pagina wilt
toepassen. Maar het is doorgaans sneller de stramienpagina's te slepen en neer te zetten:

Klik en sleep de miniatuur van de stramienpagina Interior naar alle resterende pagina's in het site-overzicht. De miniatuurontwerpen worden
bijgewerkt wanneer u een stramienpagina toepast. 

1. Klik en sleep de miniatuur van de stramienpagina Landing naar de miniatuur van de startpagina om deze toe te passen. De blauwe tekst
onder de miniatuur van de startpagina verandert van [Geen stramien] in [Landing].

Een rechthoek vullen met een achtergrondafbeelding

1. Dubbelklik in de overzichtsmodus op de miniatuur van de startpagina om deze in de ontwerpmodus te openen.

U kunt de kop- en voettekstelementen op de pagina niet selecteren. Deze staan op de stramienpagina's (Landing en Footer) en kunnen alleen op
die pagina's worden bewerkt.

2. Teken een rechthoek die de bovenrand van de pagina beslaat en die op volledige breedte wordt weergegeven.
3. Gebruik het menu Vulling om op het mappictogram naast de sectie Afbeelding te klikken. In het dialoogvenster Importeren dat wordt

weergegeven, navigeert u naar het bestand img-salad-darker.png in de map met voorbeeldbestanden. Selecteer dit bestand en klik op OK
om het te openen (zie Figuur 37). 

Figuur 37. Stel de afbeelding in die u als achtergrondvulling voor de rechthoek wilt gebruiken.

4. Stel het menu Aanpassen in op Aanpassen aan vulling en klik rechtsboven in de sectie Positie om de rechterbovenhoek van de afbeelding
uit te lijnen op de pagina.

5. Klik ergens anders op de pagina om het menu Vulling te sluiten.
6. Sleep de handgrepen met het gereedschap Selecteren en pas het formaat van de rechthoek aan. Gebruik slimme hulplijnen om de

afbeelding te centreren. Lijn de bovenrand van de afbeelding uit met de bovenkant van het browservenster. 
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Tekstinhoud opmaken en vormgeven

Nu gaat u enkele tekstkaders toevoegen en alineastijlen instellen om de weergave van de tekst te bepalen.

Weblettertype: Open Sans Condensed Bold
Tekengrootte: 50
Tekstkleur: Bruin
Uitlijning: Gecentreerd
Tekstspatiëring: 1
Regelafstand: 48 px
Label op paragraafniveau: Titel (h1)

Weblettertype: Gentium Book Basic Bold Italic
Tekengrootte: 16
Tekstkleur: Lichtbruin
Uitlijning: Links
Tekstspatiëring: 1
Regelafstand: 24 px
Label op paragraafniveau: Subkop (h3)

1. Teken met het gereedschap Tekst een tekstkader dat onder de rechthoek is gecentreerd die u in het koptekstgebied hebt gemaakt.
2. Typ de tekst ''WELCOME TO KATIE’S CAFÉ''. Gebruik het deelvenster Tekst of het menu Tekst in het regelpaneel om de volgende

kenmerken in te stellen:  

3. Maak een nieuwe alineastijl en noem deze ''heading''
4. Maak een tweede tekstkader onder de koptekst en typ: A small family-owned chain of cafés in San Francisco.
5. Stel de volgende kenmerken in:

6. Maak een nieuwe alineastijl en noem deze: ''Subhead serif''

Meestal wordt de subkoptekst links uitgelijnd. Maar in dit speciale geval op de startpagina centreert u de koptekst.

7. Terwijl de tekst nog steeds is geselecteerd, stelt u de uitlijning in op gecentreerd.

In het deelvenster Alineastijlen ziet u nu een plusteken (+) naast de naam van de alineastijl. Dit geeft aan dat de alineastijl is toegepast op
de momenteel geselecteerde tekst, maar dat minstens één kenmerk van de stijl is gewijzigd.

8. Houd de aanwijzer boven de naam van de alineastijl om knopinfo met tekstinstellingen weer te geven. Alle kenmerken die afwijken van de
oorspronkelijke stijl worden weergegeven onder de lijn. In dit geval ziet u volgende tekst onder de lijn: uitlijnen: centreren (zie Figuur 38). 

Figuur 38. Een plusteken geeft aan dat de tekst andere opmaak gebruikt en de knopinfo geeft de verschillen tussen de geselecteerde tekst en de
alineastijl aan.
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Een decoratieve paginascheidingslijn met gegroepeerde elementen ontwerpen

U gaat nu een decoratieve paginascheidingslijn toevoegen onder de twee tekstkaders.

Het is niet nodig om een label op paragraafniveau voor dit decoratieve tekstkader in te stellen.  

1. Geef de hulplijnen weer door Weergave > Hulplijnen tonen te kiezen.
2. Teken met het gereedschap Rechthoek een rechthoek van 445 pixels breed en 20 pixels hoog. Plaats de rechthoek zodanig dat deze de

linkerhelft van de pagina beslaat (uitgelijnd met de linkerzijde van het paginaraster met 9 kolommen) en zich uitbreidt naar het midden van
de pagina.

3. Stel de vulkleur van de rechthoek in op Geen. Stel de lijnkleur in op Lichtbruin. Ontkoppel de velden in het deelvenster Lijnopties. Stel de
breedte van de bovenste lijn in op 2 en van alle andere lijnen op 0, net als de lijn die u voor het voettekstontwerp hebt gemaakt.

4. Houd Option/Alt ingedrukt en gebruik het gereedschap Selecteren om een kopie van de rechthoek horizontaal te slepen, zodat deze met de
eerste rechthoek wordt uitgelijnd en de rechterzijde met de rechterkant van het paginaraster wordt uitgelijnd.

5. Plaats met het gereedschap Tekst een klein tekstveld tussen de twee rechthoeken in het midden van de pagina.
6. Open buiten Muse de Tekenweergave om een speciaal teken in te voegen. Zoek naar de term ''White Four Pointed Star'' en voeg dit item

twee keer in om twee sterren te maken.
7. Pas in het deelvenster Tekst de volgende instellingen toe:

Weblettertype: Gentium Book Basic
Tekengrootte: 24
Kleur: Lichtbruin
Uitlijnen: Centreren
Tekstspatiëring: 3
Regelafstand: 24 px

8. Selecteer de twee rechthoeken en het tekstkader en kies Object > Groeperen.

Een herbruikbaar bibliotheekitem maken

1. Open het deelvenster Bibliotheek door Venster > Bibliotheek te kiezen.
2. Klik op het mappictogram rechtsonder in het deelvenster Bibliotheek om een nieuwe map te maken. 
3. Klik in het veld van de nieuwe map en geef deze de naam ''Page Designs''. 
4. Selecteer de groep die u in de vorige sectie hebt gemaakt. Klik op de knop Geselecteerd(e) item(s) toevoegen (pictogram voor omslaan

pagina) om de groep met elementen aan de map toe te voegen. Geef het bibliotheekitem de naam ''Page Separator'' (zie Figuur 39). 

Figuur 39. Maak een nieuw item en geeft het een naam in de map van het deelvenster Bibliotheek.
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U ziet een voorvertoning van de groep in de Bibliotheek, zodat u elementen beter kunt identificeren.

In toekomstige secties van dit artikel klikt u op de map Page Designs in het deelvenster Bibliotheek om deze uit te breiden en sleept u een kopie
van de paginascheidingslijn naar de pagina.

Pagina-elementen uitlijnen met de paginarasterhulplijnen

Nu tekent u drie rechthoeken, lijnt u deze uit met behulp van de kolomrasters op de pagina en vult u deze met achtergrondafbeeldingen.

1. Teken met het gereedschap Rechthoek een rechthoek van ongeveer 304 x 304 pixels.
2. Lijn de linkerzijde van de rechthoek met het gereedschap Selecteren uit op de linkerkant van de pagina.
3. Houd Option/Alt ingedrukt en sleep een kopie van de rechthoek naar het midden van de pagina. Zorg voor een kleine tussenruimte. Houd

Option/Alt ingedrukt en sleep de middelste rechthoek. Lijn de tweede kopie uit op de rechterkant van de pagina. 
4. Selecteer de eerste rechthoek aan de linkerzijde weer. Gebruik het menu Vulling om het bestand img-coffee.jpg in te stellen als de

achtergrondafbeelding. Stel het menu Aanpassen in op Aanpassen aan vulling en klik in het het midden van de sectie Positie. Klik buiten het
menu Vulling om dit te sluiten. 

5. Herhaal stap 4 om deze instellingen ook te gebruiken als achtergrondvulling voor de middelste rechthoek en de rechterrechthoek. Stel alleen
de vulling van de middelste rechthoek in op img-baking.jpg en stel de rechterrechthoek in op het gebruik van img-dinner.jpg (zie Figuur 40).

Figuur 40. Lijn de drie gevulde rechthoeken uit met de paginahulplijnen.

Verschillende tekstregels in hetzelfde tekstkader opmaken

U gaat drie gestileerde tekstkaders maken onder de drie gevulde rechthoeken.

1. Teken een tekstkader dat dezelfde drie eerste kolommen omvat onder de rechthoek die is uitgelijnd op de linkerkant van de pagina. Typ de
volgende tekst en druk op Return/Enter voor een regeleinde tussen de eerste tekstregel en de rest van de tekst:

The finest coffee & tea

We serve only premium roast coffees from around the world and offer fresh coffee for each customer. We also offer a selection of loose leaf
teas, everything from exotic flavors to the classics.

2. Gebruik het gereedschap Selecteren om alleen de eerste zin te selecteren. Klik met de rechtermuisknop op de tekst en kies Hoofd-/kleine
letter > HOOFDLETTERS om de koptekst van het tekstkader te laten opvallen. 

3. Open het deelvenster Alineastijlen en pas de stijl subhead toe.
4. Selecteer de resterende tekst in het tekstkader. Gebruik het deelvenster Tekst om de volgende instellingen toe te passen:

Lettertype:  Gentium Book Basic
Tekengrootte: 16
Kleur: Bruin
Uitlijning: Links
Tekstspatiëring: 0
Regelafstand: 24 px
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Ruimte na: 24
Label op paragraafniveau: Standaard (p)

5. U zult deze stijl vaak weer gebruiken, dus maak een nieuwe alineastijl met de naam ''body''.

6. Maak onder de middelste rechthoek een tweede tekstkader dat de drie middelste kolommen van het paginaraster beslaat. Typ het volgende:

Delicious home baking

Based on Katie’s original award-winning recipes, we serve a full menu of baked goods. These items are made fresh each morning to ensure
you are getting the best quality possible.

7. Wijzig het hoofdlettergebruik van de koptekst in hoofdletters. Pas de alineastijlen subhead en body toe. 
8. Maak een derde tekstkader onder de rechterrechthoek. Maak de twee andere tekstkaders net zo op nadat u de volgende tekst hebt getypt:

Fresh & healthy meals

With an extensive breakfast, lunch, and dinner menu, we do more than your typical café. All our meals are made to order and contain only
the freshest ingredients.

9. Gebruik het gereedschap Tekst om onder de andere drie tekstvelden een nieuw tekstveld te maken dat de eerste vier kolommen aan de
linkerkant van de pagina beslaat. Typ:

Introducing our seasonal cupcake

For a limited time, you can get one of our Maple Walnut Cupcakes. Based on the same ingredients that make all our cupcakes taste so
good, plus the rich and decadent flavors of maple and walnut, you won’t want to pass these up.

Katie Ricks

10. Stel hoofdletters in voor de koptekst en pas de alineastijl subhead toe.
11. Selecteer de middelste twee zinnen en pas de alineastijl body toe.
12. Selecteer de naam Katie Ricks. Gebruik het deelvenster Tekst om de volgende instellingen toe te passen:

Weblettertype: La Belle Aurore
Tekengrootte: 42
Kleur: Bruin
Uitlijning: Rechts
Tekstspatiëring: 0
Regelafstand: 24 px
Ruimte na: 6

Deze lettertype-opmaak wekt de illusie van een handtekening.
13. Selecteer het volledige tekstkader met het gereedschap Selecteren. Stel de vulkleur in het menu Vulling in op Wit en stel de schuifregelaar

Dekking in op 77.

De startpagina verder invullen

Ga als volgt te werk om onder aan de startpagina inhoud toe te voegen.

Daarna gebruikt u enkele elementen die u eerder hebt gemaakt opnieuw door ze te kopiëren.  

OUR STORY

Katie's Café is a small family-owned chain of cafés in San Francisco, California, USA. The original Katie's location in Noe Valley opened it's doors
in the summer 2006 after founder Katie Ricks decided to spread her love of delicious baked goods and quality coffee to the neighborhood she
resided in.

Katie's in Noe expanded its menu to include full meals in addition to baked goods in 2007. Soon afterward in spring 2008 Katie's opened a new
location in Laurel Heights just north of the University of San Francisco. A third location in Cole Valley opened in winter 2011.

Every item served at Katie's Café is created from Katie's own recipes, painstakingly crafted through years of baking for friends and family.  

Ten slotte voegt u onder aan de pagina nog een set met gevulde rechthoeken en tekstkaders toe.
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AWARDS

Katie's Café has won several awards in the annual San Francisco Times Best of SF competition, most notably Café of the Year in 2010.

Katie's was also recently featured in an episode of No Fear: The Culinary Travels of Andrew Bourdin; Andrew pronounced her Abomination Unto
the Lord Cake "a life-changing experience that has ruined me for all other cakes."

Nu gaat u een gevulde rechthoek maken.

1. Teken een rechthoek die op volledige breedte wordt weergegeven en die de pagina onder de drie tekstkaders omspant.
2. Gebruik het menu Vulling om de rechthoek te vullen met de achtergrondafbeelding img-cupcakes.jpg. Stel het menu Aanpassen in op

Aanpassen aan vulling en klik linksboven in de sectie Positie om de linkerbovenhoek van de afbeelding uit te lijnen op de pagina.
3. Klik ergens anders op de pagina om het menu Vulling te sluiten.
4. Sleep de handgrepen met het gereedschap Selecteren en pas het formaat van de rechthoek aan. De rechthoek moet worden gecentreerd,

bij 100% worden weergegeven en de bovenrand van de rechthoek moet op ongeveer 1214 pixels vanaf de bovenkant van de pagina zijn
uitgelijnd.

5. Klik met de rechtermuisknop op de rechthoek en kies Ordenen > Naar achtergrond. Het tekstkader met de handtekening dat u eerder hebt
gemaakt, wordt nu bovenaan weergegeven. Via de semitransparante achtergrond is de cupcake-afbeelding zichtbaar.

1. Blader omhoog en selecteer het tekstkader van de koptekst: WELCOME TO KATIE’S CAFÉ.
2. Houd Option/Alt ingedrukt en sleep het tekstkader omlaag onder de met cupcakes gevulde rechthoek. Vervang de koptekst met het

gereedschap Tekst door ABOUT KATIE’S CAFÉ.
3. Open het deelvenster Bibliotheek. Vouw de map Page Designs uit en sleep een kopie van de paginascheidingslijn naar de pagina onder het

tekstkader. Centreer beide elementen op de pagina.
4. Teken een rechthoek van ongeveer 450 pixels breed x 300 pixels hoog. Vul de rechthoek met de achtergrondafbeelding img-cookie.jpg. Stel

de achtergrond in op Aanpassen aan vulling en klik op de middelste positie.
5. Lijn de rechthoek uit op de linkerkant van de pagina. 
6. Teken rechts van de cookierechthoek een tekstkader van ongeveer 450 pixels breed. Typ of plak de volgende tekst:

1. Pas de stijl subhead toe op de koptekst en de stijl body op de rest van het tekstkader.
2. Lijn de rechterrand van het tekstkader uit op de rechterrand van de paginahulplijnen.

1. Blader omlaag en teken een tekstkader onder de cookierechthoek van ongeveer 450 pixels breed. Typ of plak de volgende tekst:

1. Pas de stijl subhead toe op de koptekst en de stijl body op de rest van het tekstkader.
2. Lijn de linkerrand van het tekstkader uit op de linkerrand van de paginahulplijnen.

1. Teken een rechthoek van ongeveer 450 pixels breed.
2. Stel de vulkleur van de rechthoek en de lijn in op Geen. Stel de afbeelding img-breakfast.jpg in als achtergrondvulling, stel Aanpassen in op

Aanpassen aan vulling en de positie op linksboven.
3. Lijn de rechthoek uit op de rechterkant van de paginahulplijnen, onder het tekstkader Our Story.
4. Open het deelvenster Bibliotheek en vouw de map FontAwesome uit. Sleep het item met richtingspictogrammen rechtsonder op de pagina,

vlak boven de voetteksthulplijn en uitgelijnd op de rechterkant van de pagina.
5. Klik op de knop met de blauwe pijl om het menu Opties te openen. Selecteer de optie Ronde pijl-omhoog in het menu. Stel de tekstkleur in

op Bruin (zie Figuur 41).

Figuur 41. Pas het Font Awesome-pictogram aan de stijl van het siteontwerp aan.
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6. Zorg dat het pictogram voor de pijl-omhoog nog steeds is geselecteerd en selecteer de ankerkoppeling 'Top' in het menu Hyperlinks (zie
Figuur 42).

Figuur 42. Stel de koppeling zodanig in dat deze verwijst naar het anker 'Top' dat u op de stramienpagina hebt gemaakt.

7. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser. Schuif de pagina omlaag om de pagina-inhoud te bekijken. Klik op het
pictogram Pijl-omhoog. De bovenkant van de pagina wordt dan weer weergegeven.

8. Klik op Ontwerpen om de startpagina verder te bewerken. Kies desgewenst Weergave > Hulplijnen verbergen om de hulplijnen op de pagina
te verbergen.

In Hoofdstuk 4, het volgende gedeelte van deze zelfstudie, leert u hoe u scrolleffecten kunt toepassen om beweging te definiëren en een
interactief effect op de startpagina kunt bewerkstelligen. U leert ook hoe u een handmatige menuwidget kunt maken voor subnavigatie voor de
menupagina. En u gaat ankers toepassen op de pagina en de menu-items aan de ankers koppelen. Vervolgens voegt u een tweede 'verborgen'
menu toe dat verschijnt als bezoekers de pagina verder omlaag schuiven.

30

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nl_NL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_nl


Hoofdstuk 4

Naar boven

Scrolleffecten toepassen op rechthoeken die zijn gevuld met achtergrondafbeeldingen
De menupagina maken
Een handmatige menuwidget configureren
Werken met ankerlabelgebieden en actieve staten  
Ankerkoppelingen toevoegen aan menuopties
De vijf secties aan de menupagina toevoegen
Tekstinhoud plaatsen als menu-inhoud voor elke sectie
Scrolleffecten toevoegen aan de sectiekoppen op de menupagina
Een ''vastgezet'' menu met gebruik van scrolleffecten toevoegen aan de koptekst

In Hoofdstuk 3 van Uw eerste website maken met Muse hebt u een stramienpagina toegevoegd en bewerkt om sitenavigatie toe te voegen met
gebruik van een horizontale menuwidget. U hebt geleerd hoe u de weergave van menu-items en labels kunt bepalen via het deelvenster Staten. U
hebt ook geleerd hoe u met bibliotheekitems kunt werken en hoe u herbruikbare elementen kunt maken die u naar pagina's kunt slepen.

Scrolleffecten toepassen op rechthoeken die zijn gevuld met achtergrondafbeeldingen

U kunt in Muse vele soorten scrolleffecten toepassen, zoals beweging, dekking, presentaties en Edge Animate-scrolleffecten. U kunt scrolleffecten
toepassen met het deelvenster Scrolleffecten en u definieert beweging via het tabblad Schuiven van het menu Vulling.                             

1. Schuif omhoog en selecteer de grote rechthoek die is uitgelijnd op de bovenrand van de pagina.
2. Selecteer Venster > Scrolleffecten. Pas de volgende instellingen toe in het deelvenster Scrolleffecten (zie Figuur 43).

Schakel het selectievakje Beweging in

Laat de twee velden in de sectie Beginbeweging op 0 staan

Stel de hoofdpositie (middelste veld) in op 0 px

Schakel de richting Omhoog in de sectie Eindbeweging in en stel deze in op 0,5

Laat de horizontale richting staan op 0 

Figuur 43. Pas de instellingen van het scrolleffect Beweging toe op de rechthoek in de koptekst van de pagina.

Deze instellingen betekenen het volgende: zodra de pagina voorbij de hoofdpositie (0 pixels, uiterste bovenrand van de pagina) is geschoven,
moet de rechthoek met een snelheid van 0,5 keer de schuifsnelheid van de rest van de pagina omhoog schuiven.  

Schakel het selectievakje Beweging in

Schakel de richting Omhoog in de sectie Beginbeweging in en stel deze in op 0,5

Laat de horizontale richting op 0 staan
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Naar boven

Stel de hoofdpositie (middelste veld) in op 1114 px

Schakel de richting Omhoog in de sectie Eindbeweging in en stel deze in op 0,5

Laat de horizontale richting staan op 0

3. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser. Schuif de pagina omlaag. U ziet dat de bovenste rechthoek in de koptekst
half zo snel wordt verplaatst als de overige pagina-elementen.

4. Ga terug naar Muse, blader omlaag en selecteer de grote rechthoek die met de afbeelding van cupcakes is gevuld. 
5. Open het deelvenster Scrolleffecten (Venster > Scrolleffecten) en voer het volgende in (zie Figuur 44). 

Figuur 44. Pas scrolleffecten toe om de beweging van de rechthoek te bepalen terwijl de pagina wordt geschoven.

6. Kies nogmaals Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser. Schuif de pagina omlaag. U ziet dat de beide rechthoeken van
volledige breedte half zo snel als de overige pagina-elementen omhoog worden verplaatst.

7. Ga terug naar Muse. Klik op de X om het tabblad Startpagina te sluiten in de ontwerpmodus.

De menupagina maken

De menupagina bevat naast de gerechten die beschikbaar zijn voor ontbijt, lunch, diner en dessert ook dranken. Bezoekers gebruiken een
menubalk met ankerkoppelingen die naar elke sectie springen.

1. Open de menupagina in de ontwerpmodus. Geef de hulplijnen weer om u te helpen de pagina in te delen. 
2. Teken met het gereedschap Tekst een tekstkader dat onder het koptekstgebied is gecentreerd. 
3. Typ de tekst ''FRESH LOCAL INGREDIENTS & INNOVATIVE RECIPES''
4. Pas de alineastijl heading toe.
5. Wijzig het formaat van het tekstkader met het gereedschap Selecteren, zodat het kader de volledige pagina beslaat. In de voorbeeldsite

loopt de tekst na de ampersand door op een tweede regel. 
6. Sleep een kopie van de paginascheidingslijn uit het deelvenster Bibliotheek en centreer deze onder de tekst. 

Een handmatige menuwidget configureren

Tijdens het ontwerpen van de stramienpagina Footer hebt u een menuwidget toegevoegd met koppelingen naar alle pagina's in de site. U gaat nu
een handmatige menuwidget toevoegen met koppelingen naar verschillende gedeelten van dezelfde pagina.

Type menu: Handmatig

Richting: Horizontaal

Samen bewerken: Ingeschakeld

Itemgrootte: Uniforme afstanden

Pictogram links tonen: Uitgeschakeld

Label tonen: Ingeschakeld

Pictogram rechts tonen: Alleen submenu's
Plaatsing onderdelen: Horizontaal, Gecentreerd
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1. Vouw de sectie Menu's uit in de Widget-bibliotheek en sleep een horizontale menuwidget naar de pagina.
2. Wijzig de breedte van het volledige menu met het gereedschap Selecteren, zodat het menu de middelste 5 kolommen van de

rasterhulplijnen beslaat.
3. Klik op de blauwe pijlknop om het deelvenster Opties te openen. Pas de volgende instellingen toe (zie Figuur 45).

Figuur 45. Stel Type menu in het deelvenster Opties in op Handmatig.

4. Klik ergens anders om het deelvenster Opties te sluiten. U ziet dat het menu wordt bijgewerkt naar één menuoptie met het label [Naam]
5. Klik twee keer op de menuoptie, eenmaal om de volledige menuwidget te selecteren en een tweede keer om de menuoptie te selecteren.

Selecteer de tijdelijke aanduiding met het gereedschap Tekst en typ ''BREAKFAST''.
6. Schakel over naar het gereedschap Selecteren en houd de aanwijzer boven het menu-item. Klik op het plusteken (+) dat rechts van de

menuoptie BREAKFAST wordt weergegeven om een nieuw menu-item te maken. Wijzig de naam van de nieuwe knop met het gereedschap
Tekst in ''LUNCH''.

7. Herhaal stap 6 om nog drie menuopties toe te voegen en de namen ervan te wijzigen in ''DINNER'', ''DESSERT'' en ''DRINKS''.
8. Selecteer een van de menuopties en open het deelvenster Staten. Selecteer de staat Normaal en stel de vulkleur van de menuoptie in op

Geen. Klik vervolgens op de resterende staten Rollover, Muisknop ingedrukt en Actief en stel de vulkleur daarvan in op Geen.
9. Selecteer de staat Normaal en stel de lijnkleur in op Lichtbruin. Verbreek de koppeling tussen de vier velden in het deelvenster Lijnopties en

stel alle velden in op 0. Stel alleen de rechterzijlijn in op 2. Zo ontstaat er een scheidingslijn tussen elke menuoptie.
10. Schakel in het deelvenster Opties de optie Samen bewerken uit. Selecteer de menuoptie BEVERAGE en de staat Normaal en stel de

lijnkleur in op Geen. Herhaal deze stap voor de status Actief. Schakel vervolgens de optie Bewerken weer in.
11. Selecteer nogmaals de staat Normaal. Pas de alineastijl subhead toe.  Breng in het deelvenster Tekst de volgende aanvullende wijzigingen

aan in de tekstopmaak:

Lettertype: Open Sans

Tekengrootte: 16

Uitlijning: Gecentreerd

Ruimte na: 0

Naast de stijl subhead wordt nu een plusteken (+) weergegeven, ten teken dat de stijl is gewijzigd. Als u wilt, kunt u een nieuwe alineastijl
maken, maar u kunt de stijl ook ongewijzigd laten.

12. De staten Rollover en Muisknop ingedrukt worden automatisch bijgewerkt. Herhaal stap 9 om dezelfde opmaak toe te passen op de staat
Actief.

13. Gebruik het gereedschap Selecteren om het menu ongeveer 52 pixels onder de paginascheidingslijn verticaal te centreren.

Op dit moment heeft het menu geen koppelingen. Handmatige menuwidgets moeten worden ingesteld op het gebruik van de gewenste
koppelingen, omdat ze de paginakoppelingen van de overzichtsmodus niet overnemen.

Werken met ankerlabelgebieden en actieve staten  

De menupagina zal in totaal van vijf verschillende gedeelten met gerechten en drankjes bevatten. De secties zijn van elkaar gescheiden met grote
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Opmerking:

rechthoeken van volledige breedte. Dat betekent dat de pagina moet worden geschoven om de volledige inhoud te kunnen bekijken. Dit is een
belangrijk aspect van het werken met ankerlabels en scrolleffecten. Beide sitefuncties lijken niet te werken als de pagina niet lang genoeg is om
omlaag te worden geschoven.

U kunt het toevoegen van ankerlabels vergelijken met het aanbrengen van een markering ergens op een pagina. Wanneer bezoekers op een
koppeling naar dat anker klikken, wordt de pagina omlaag geschoven naar de locatie van de markering.

U begint met het maken van vijf ankers met de namen ''breakfast'', ''lunch'', ''dinner'', ''dessert'' en ''drinks'', ofwel één anker voor elk van de vijf
paginagebieden. Voer de volgende stappen uit:

1. Klik op de ankerknop in het regelpaneel om het gereedschap Anker te laden (zie Figuur 46).

Figuur 46. Laad het gereedschap Plaatsen voor het eerste anker door op de knop Anker te klikken.

2. Klik eenmaal linksboven op de pagina, vlak onder de paginascheidingslijn, om het anker te plaatsen.
3. Voer in het dialoogvenster Een ankernaam wijzigen dat wordt weergegeven de naam van het anker in: ''breakfast''. Gebruik het

gereedschap Selecteren om het op ongeveer 303 pixels van de bovenrand van de pagina te plaatsen (zie Figuur 47).

Figuur 47. Geef het anker voor het ontbijtmenu boven aan de pagina een naam.

4. Herhaal deze stappen. Klik nu vier keer op de knop Anker en klik vervolgens op de pagina om ankers die u een naam hebt gegeven op de
volgende posities verder op de pagina te plaatsen:

lunch: 1255 px

dinner: 1731 px

dessert: 2798 px

drinks: 3200 px

U kunt desgewenst het deelvenster Transformeren gebruiken om elk anker te selecteren en de Y-waarde ervan in te stellen.

De tussenruimte tussen het eerste anker en de eerste instantie van de gekoppelde inhoud (de handmatige menuwidget) bepaalt het
''actieve gebied'' dat de wijziging van de status Actief in elk gebied veroorzaakt. Als het eerste anker bijvoorbeeld 100 pixels boven het menu is
geplaatst, wordt de actieve status van de menuopties voor elk gebied bijgewerkt wanneer de bezoeker de pagina omlaag schuift naar 100 pixels
voordat het menu verschijnt.

Vervolgens zorgt u voor navigatie door de menu-items aan de ankerlabels te koppelen, zodat bezoekers naar een lager gedeelte van de pagina
kunnen springen om elk menu te lezen.
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Ankerkoppelingen toevoegen aan menuopties

1. Klik twee keer op de menuoptie BREAKFAST om deze te selecteren. In de selectie-indicator wordt het woord Menuoptie weergegeven.
2. Gebruik het menu Hyperlinks om het ankerlabel 'breakfast' op de menupagina te selecteren (zie Figuur 48). 

Figuur 48. Stel de koppeling voor de knop BREAKFAST in op het ankerlabel 'breakfast'.

3. Herhaal stap 2 om de ankers aan de resterende vier menuopties toe te voegen.
4. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser om het menu te testen en te zien hoe het naar elke sectie van de pagina

springt. Schuif weer omhoog om op elke knop te klikken.

Het is vermoeiend om steeds handmatig omhoog te schuiven, daarom voegt u later knoppen Terug naar de startpagina en een verborgen menu
met scrolleffecten toe, zodat een tweede menuwidget in het koptekstgebied kan blijven staan.

5. Ga terug naar Muse om de menupagina verder te bewerken.

De vijf secties aan de menupagina toevoegen

Het ontwerp van deze pagina lijkt op dat van de startpagina, met rechthoeken die zijn ingesteld op volledige breedte met scrolleffecten en
opgemaakte tekstkaders.

De sectiekoppen zijn nu voltooid. Klik desgewenst op Voorvertoning om te testen of u met de pijlknoppen Terug naar de startpagina na het
bekijken van elke sectie teruggaat.

1. Teken ongeveer 52 pixels onder de menuwidget een rechthoek die de gehele breedte van het browservenster beslaat. 
2. Stel de vulling en de lijnkleur in op Geen. Stel de achtergrondafbeelding van de rechthoek in op het gebruik van het bestand img-

breakfast.jpg. Stel de afbeelding in op Aanpassen en vulling en stel de positie in op het punt links in het midden. 
3. Wijzig het formaat van de rechthoek door de handgrepen te slepen tot de randen aan weerszijden zijn uitgelijnd, ten teken dat de rechthoek

op volledige breedte wordt weergegeven. Stel de hoogte van de rechthoek in op 267 pixels.
4. Maak een tekstkader en typ ''BREAKFAST. 
5. Vouw de map met FontAwesome-pictogrammen uit in het deelvenster Bibliotheek en sleep een richtingspictogram naar de pagina. Selecteer

het pictogram Ronde pijl-omhoog in het deelvenster Opties. Stel de tekstkleur in op Lichtbruin. 
6. Knip het pictogram Ronde pijl-omhoog en klik met het gereedschap Tekst vlak voor de B in het tekstkader BREAKFAST. Plak het pictogram

Ronde pijl-omhoog in het tekstkader BREAKFAST. 
7. Stel de koppeling voor het pictogram Ronde pijl-omhoog in op de bovenste ankerkoppeling op de menupagina.
8. Selecteer de tekst BREAKFAST en pas de koptekststijl toe. Bewerk vervolgens de lettertypekenmerken door de tekenkleur in te stellen op

Roomkleurig en de uitlijning op Links. 
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9. Plaats het tekstkader BREAKFAST 600 pixels van de bovenkant (Y) en 4 pixels van de linkerzijde van de pagina (X). U kunt het deelvenster
Transformeren of de knopinfo gebruiken om u te helpen bij het plaatsen van het kader.

10. Selecteer het tekstkader BREAKFAST, houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de rechthoek die met de afbeelding van het ontbijtmenu is
gevuld. Laat de Shift-toets los en druk vervolgens Option/Alt in om een gedupliceerde kopie van de twee elementen lager op de pagina te
slepen. Zorg dat de nieuwe set gecentreerd blijft. Deze kopie wordt de sectie Lunch. 

11. Stel de sectie Lunch in op 1205 pixels van de bovenkant van de pagina. Selecteer het woord BREAKFAST en typ het woord LUNCH met
het gereedschap Tekst. Stel de achtergrondafbeelding in het menu Vulling in op het gebruik van het bestand imi-lunch.jpg. Laat de instelling
Aanpassen aan vulling staan en stel de positie in op rechts gecentreerd.

12. Herhaal stap 10 en 11 om de sectie Lunch te dupliceren. Plaats de set 'dinner' op 1977 pixels van de bovenkant van de pagina. Wijzig de
naam van het tekstkader in DINNER. Stel img-dinner.jpg in als de achtergrondafbeelding. Gebruik dezelfde instellingen voor Aanpassen en
Positie. 

13. Herhaal stap 10 en 11 om de dessert-sectie te maken. Stel img-dessert.jpg in als de achtergrondafbeelding voor de dessertrechthoek en stel
de positie in op links gecentreerd. Werk het tekstkader bij met de tekst DESSERT en plaats de bovenrand van de dessertrechthoek op de
Y-waarde 2748. 

14. Dupliceer de Dessert-set om de drankensectie te maken. Typ over het tekstkader om de tekst te wijzigen in DRINKS. Stel de
achtergrondafbeelding van de rechthoek in op img-drinks.jpg. Gebruik daarbij de positie linksboven. Stel de bovenrand van de
drankenrechthoek in op de Y-waarde 3446.

Tekstinhoud plaatsen als menu-inhoud voor elke sectie

Nu gaat u twee tekstkaders toevoegen in de ruimten tussen de secties om voor elke categorie de bijbehorende gerechten weer te geven.

The Spike $9

Breakfast burrito with egg, black beans, guacamole, onion, cilantro, chipotle tomato salsa, and your

choice of potato, chicken, or beef

The Dazzler $7

Hash browns with scrambled eggs and locally sourced bacon

The Nessie $8

Two hearty buttermilk pancakes with your choice of chocolate chips or blueberries

1. Kies Bestand > Plaatsen en blader naar het tekstbestand breakfast1.txt in de submap Menu van de map Assets. Selecteer dit bestand. Klik
op Openen om het dialoogvenster Importeren te sluiten.

2. Klik eenmaal op de pagina onder de koptekst Breakfast om het tekstbestand met de volgende inhoud te plaatsen: 

3. Selecteer alle itemnamen (inclusief de prijs) en pas de alineastijl subhead serif toe. Vervolgens selecteert u de beschrijvingen onder elk item
en past u de alineastijl body toe.

4. Lijn de linkerkant van het tekstkader uit op de linkerkant van de pagina. Pas het formaat van het tekstkader zodanig aan dat het verticaal
wordt gecentreerd tussen de kopteksten Breakfast en Lunch. Vouw de breedte van het tekstkader uit zodat het de eerste vier kolommen
beslaat.

5. Herhaal stap 1 – 4 om het tekstbestand breakfast2.txt te plaatsen. Maak de tekst op en lijn het tekstkader zodanig uit op de rechterkant van
de pagina dat het de laatste vier kolommen beslaat.

6. Blijf dit doen om alle menusecties te vullen, waarbij u de inhoud van lunch1.txt en lunch2.txt plaatst en de twee tekstkaders opmaakt.
Herhaal deze stappen om twee tekstkaders toe te voegen met de gerechten voor de secties Dinner, Dessert en Drinks. 

7. Sla de site op en geef een voorvertoning van de pagina weer. De pagina lijkt nu af, maar als finishing touch voegt u in de volgende sectie
enkele scrolleffecten toe. 

Scrolleffecten toevoegen aan de sectiekoppen op de menupagina

Dit valt te vergelijken met de scrolleffecten die u aan de startpagina hebt toegevoegd. Vergeet niet dat u de uitlijning hebt gevarieerd door
verschillende posities te selecteren in het menu Vulling toen u de achtergrondafbeeldingen toevoegde voor de rechthoeken van volledige breedte.
U ziet ook dat elke rechthoek maar 267 pixels hoog is, maar dat de bronafbeeldingen voor de achtergrond meer dan 1300 pixels hoog zijn en zijn
ingesteld op Aanpassen aan vulling. Deze instellingen bepalen hoe de scrolleffecten eruitzien bij weergave in een browser. 

1. Selecteer de rechthoek in de Breakfast-sectie. Open het deelvenster Scrolleffecten (Venster > Scrolleffecten), selecteer het selectievakje
Beweging en voer de volgende kenmerken in om de beweging van de vulinhoud te beheren   (zie Figuur 49).
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Stel de richting Omhoog in de sectie Beginbeweging in op een schuifsnelheid van 0,5x

Laat de horizontale richting op 0x staan. 

Stel de hoofdpositie in op 440 px (u kunt hiervoor ook de T-vormige handgreep op de pagina gebruiken)

Stel de richting Omhoog in de sectie Eindbeweging in op een schuifsnelheid van 0,5x

Laat de horizontale richting op 0x staan.

Figuur 49. Het selectievakje Beweging inschakelen en de instellingen voor scrolleffecten toepassen.

2. Selecteer de Lunch-rechthoek. Stel in het deelvenster Scrolleffecten de hoofdpositie in op 1205 px. Stel de richting Omhoog voor zowel de
sectie Beginbeweging als Eindbeweging in op 0,5x. Laat de horizontale richting op 0x staan.

3. Herhaal stap 2 om scrolleffecten toe te passen op de Dinner-rechthoek. Gebruik dezelfde instellingen, maar stel de hoofdpositie in op 1977
px.

4. Herhaal deze bewerking nog twee keer. Stel de Dessert-rechthoek op het gebruik van de hoofdpositie 2748 px. Stel de Drinks-rechthoek in
op het gebruik van de hoofdpositie 3446. 

5. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser om het scrolleffect in actie te zien. Klik op de menuoptie Dessert en zie hoe
de rechthoekige kopteksten worden verplaatst terwijl de pagina naar de sectie Dessert springt. Klik op de pijl-omhoog om terug te gaan naar
het begin van de pagina.

Als u klaar bent met testen, sluit u de browser en keert u terug naar Adobe Muse. 

Een ''vastgezet'' menu met gebruik van scrolleffecten toevoegen aan de koptekst

De menupagina is bijna klaar, maar de navigatie is nog niet helemaal perfect. Het zou eenvoudiger zijn als er boven elke sectie op de pagina een
menuwidget wordt weergegeven, zodat u gemakkelijk naar elke sectie kunt springen zonder eerst terug te moeten gaan naar het begin. Dit is een
techniek die u kunt gebruiken om de menuwidget omhoog te laten schuiven en boven aan de pagina 'vast te zetten'.

Positie 1 uitfaden:  5 px bij 0%
Hoofdpositie: 252 px bij 0%
Positie 2 uitfaden: 252 px bij 100%

1. Selecteer de menuwidget boven aan de pagina. 
2. Houd Option/Alt ingedrukt terwijl u een gedupliceerde kopie van de widget naar de koptekst sleept. Zorg er tijdens het slepen met behulp

van de slimme hulplijnen die verschijnen voor dat het duplicaat verticaal uitgelijnd blijft met het origineel en met het midden van de pagina. 
3. Plaats het duplicaat van de koptekst vlak onder de bruine rechthoek, met een Y-positie van 92 pixels. 
4. Open het deelvenster Scrolleffecten. Klik op het tabblad Dekking (tweede tabblad van links) om de dekkingsinstellingen voor scrolleffecten te

bekijken. 
5. Schakel het selectievakje Dekking in en pas de volgende instellingen toe (zie Figuur 50).
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Opmerking:

Figuur 50. Stel de instellingen voor om de transparantie van de menuwidget in.

U kunt de waarden voor Positie 1 uitfaden, Hoofdpositie en Positie 2 uitfaden ook instellen door de bijbehorende onderdelen van de
T-vormige handgreep te slepen die boven het menu wordt weergegeven zodra u scrolleffecten inschakelt.

Bovenstaande instellingen betekenen dat het menu volledig transparant blijft (0% dekkend) totdat de bezoeker de pagina omlaag schuift tot 252
pixels van de bovenkant. Als dat gebeurt, wordt de eerste (zichtbare) menuwidget ook naar precies dezelfde locatie verplaatst.

Voor een vloeiende overgang tussen weergave van het gedupliceerde menu en het verdwijnen van het oorspronkelijke menu, voegt u een effen
rechthoek toe die dezelfde vulkleur heeft als de achtergrond van de pagina. De rechthoek (die boven het gedupliceerde menu wordt getekend) kan
zo ook scrolleffecten gebruiken, zodat het weergeven van extra vette menu's (als de menu's boven elkaar worden weergeven) wordt voorkomen. 

6. Teken een rechthoek vlak onder de bruine koptekst. Pas de volgende waarden toe in het deelvenster Transformeren (zie Figuur 51).

Hoogte: 45 pixels

Breedte: 1160 pixels

X: -100 pixels

Y: 87 pixels

Stel weergave in op een breedte van 100%

Figuur 51. Stel de rechthoek die het gedupliceerde menu bedekt in op een weergave van volledige breedte.

1. Stel de volgende waarden in op het tabblad Dekking van het deelvenster Scrolleffecten:

Positie 1 uitfaden: 5 px bij 0%

Hoofdpositie: 252 px bij 0%

Positie 2 uitfaden: 252 px bij 100%

De bovenstaande instellingen zorgen ervoor dat de rechthoek boven het gedupliceerde menu dit menu verbergt totdat het oorspronkelijke
menu erboven wordt gebladerd. Zo ontstaat een naadloze overgang.

2. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser om de pagina omlaag te schuiven. Blader langzaam en zie hoe het eerste
menu naar boven wordt geschoven, hoe het gedupliceerde (transparante) menu rechts in beeld verschijnt, terwijl het oorspronkelijke menu
uit beeld verdwijnt. De scrolleffecten bepalen ook de beweging van het gedupliceerde menu, zodat dit op zijn plaats blijft als u de pagina
omlaag schuift.

In het volgende hoofdstuk van Uw eerste website maken met Adobe Muse leert u hoe u geplaatste afbeeldingsbestanden vergroot, verkleint,
uitsnijdt en uitlijnt op de rasterkolommen. U voegt ook een diapresentatiewidget Volledig scherm toe en configureert deze als een galerie met
afbeeldingen. Daarna leert u hoe u externe site-inhoud kunt opnemen door HTML in te sluiten op de blogpagina.
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Hoofdstuk 5

Naar boven

Tekst boven aan de galeriepagina opmaken
Meerdere van formaat gewijzigde afbeeldingen plaatsen met het gereedschap Plaatsen
Geplaatste afbeeldingen uitsnijden
Koppelingen toepassen op tekstkaders en de standaardstijl voor koppelingen definiëren
Een diapresentatiewidget Volledig scherm toevoegen en configureren
Tekst boven aan de blogpagina opmaken
Ingesloten HTML-code gebruiken om een blog op een Muse-site weer te geven  

In Hoofdstuk 4 van Uw eerste website maken met Muse hebt u scrolleffecten toegevoegd om interactieve bewegingseffecten aan te brengen op
de startpagina. U hebt ook de menupagina samengesteld en een handmatig menu gemaakt met koppelingen naar verschillende ankers op de
pagina. In Hoofdstuk 5 leert u hoe u geplaatste afbeeldingen kunt bewerken door deze te vergroten/verkleinen en uit te snijden in de Muse-
werkruimte. U leert ook werken met ingesloten HTML door een Tumblr-blog toe te voegen aan de blogpagina.

Tekst boven aan de galeriepagina opmaken

De galeriepagina bevat een reeks afbeeldingen die zijn uitgelijnd met behulp van de paginahulplijnen.

1. Open de galeriepagina in de ontwerpmodus. 
2. Als de hulplijnen niet worden weergeven, kiest u Weergave > Hulplijnen tonen. 
3. Maak een tekstkader en typ: GALLERY. Pas de alineastijl header toe. 
4. Maak een tweede tekstkader dat op de linkerkant van de pagina wordt uitgelijnd. Typ:

Ever since Katie’s Café first opened its doors in 2006 we have been dedicated to sourcing fresh local

ingredients and providing the quality finished product to our customers. Founder, Katie Ricks,

en pas vervolgens de alineastijl body toe.

5. Maak een derde tekstkader dat u op de rechterkant van de pagina uitlijnt. Typ:

is passionate about food and customer service. This passion is what inspires every menu item and we are

proud of the classics, as well as the new items that we serve.

Pas nogmaals de alineastijl body toe.

6. Gebruik het gereedschap Selecteren om zowel de linker- als rechteralinea te selecteren en kies Object > Groeperen.
7. Sleep een kopie van de paginascheidingslijn uit het deelvenster Bibliotheek.
8. Gebruik het gereedschap Selecteren om de drie elementen (koptekst, groep van twee tekstkolommen en paginascheidingslijn) verticaal op

de pagina te centreren (zie Figuur 52).  

Figuur 52. Plaats de tekstkaders en paginascheidingslijn onder de koptekstinhoud.
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Naar boven

Meerdere van formaat gewijzigde afbeeldingen plaatsen met het gereedschap Plaatsen

1. Kies Bestand > Plaatsen en blader naar de map Assets. Selecteer de bestanden gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg en gallery-9.jpg in
deze map. Klik op Openen om de bestanden te kiezen en sluit het dialoogvenster Importeren.

In het gereedschap Plaatsen wordt het getal 4 weergegeveen ten teken dat er vier afbeeldingen geladen zijn. 

2. Klik en sleep de cursor naar de linkerkant van de pagina. Er wordt tijdelijk knopinfo weergegeven, zodat u de schaal weet van de eerste
afbeelding die u plaatst. Laat de muisknop los als de afbeelding tot ongeveer 16% is geschaald, zodat de afbeelding 330 pixels breed en
220 pixels hoog is.

3. Herhaal stap 2 om de drie andere afbeeldingen op dezelfde schaal te plaatsen. 

De uitlijning wordt later geregeld. Eerst gaat u de afbeeldingen bewerken in Muse. 

Geplaatste afbeeldingen uitsnijden

Nu gaat u alle vier de afbeeldingsbestanden uitsnijden, zodat ze allemaal vierkant zijn (220 x 220 pixels).

1. Selecteer de afbeelding gallery-1.jpg met het gereedschap Uitsnijden.
2. Klik eenmaal in het midden om een zwarte cirkeltje weer te geven. De rand van de afbeelding wordt blauw en de cursor verandert in een

open handje. Sleep de afbeelding in het kader naar links, totdat de linkerkant van de onderlegger wordt afgesneden en wordt weergegeven
in het half-dekkende gebied.

3. Klik nogmaals met het gereedschap Uitsnijden op de afbeelding. Het middelste cirkelpictogram verdwijnt en de rand van het
afbeeldingskader wordt oranje. Sleep de handgreep midden rechts naar het midden om de breedte van de afbeelding te wijzigen in 220
pixels (zie Figuur 53). U kunt de afmetingen controleren in het deelvenster Transformeren.

Figuur 53. De zijden van de geplaatste afbeelding uitsnijden met het gereedschap Uitsnijden.

4. Herhaal stap 1-2 om gallery-2.jpg, gallery-3.jpg en gallery-9.jpg uit te snijden, zodat ze allemaal 220 pixels breed zijn. 
5. Gebruik het gereedschap Selecteren om de vier afbeeldingen uit te lijnen langs de breedte van de pagina (zie Figuur 54). 
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Figuur 54. Lijn de vier uitgesneden afbeeldingskaders uit op de kolommen die door de paginahulplijnen worden gevormd.

De rest van de galeriepagina bestaat uit afbeeldingen en tekstkaders die zijn vergroot of verkleind.

1. Plaats de afbeelding gallery-4.jpg en klik en sleep de afbeelding om deze te plaatsen bij 38%. Snijd de linkerrand weg met het gereedschap
Uitsnijden en versmal het afbeeldingskader tot 464 x 512 pixels. Lijn de linkerrand uit op de linkerkant van de pagina met het gereedschap
Selecteren.

2. Plaats de afbeelding gallery-5.jpg rechts van de grotere afbeelding die u net hebt uitgesneden. Klik en sleep deze naar ongeveer 24%.
Gebruik dezelfde techniek als hierboven en verschuif de afbeelding in het afbeeldingskader om deze te centreren. Sleep nu de onderste
handgreep omhoog en de rechterhandgreep naar het midden om de afbeelding uit te snijden naar 264 x 246 pixels. Lijn de rechterzijde uit
op de rechterkant van de paginahulplijnen en lijn de onderrand uit op de onderkant van de afbeelding gallery-4.jpg.

3. Plaats gallery-6.jpg en klik en sleep deze naar 50%. Deze afbeelding beslaat de volledige pagina. Centreer de afbeelding in het
afbeeldingskader en snijd deze uit naar 953 x 516 pixels. Lijn de afbeelding verticaal uit op de pagina.

4. Plaats gallery-7.jpg en klik en sleep deze naar 23% aan de linkerkant van de pagina. Snijd de afbeelding bij naar 464 x 342 pixels en lijn
deze uit op de linkerkant van de pagina.

5. Plaats gallery-8.jpg en klik en sleep deze afbeelding naar 23% aan de rechterkant van de pagina. Snijd de afbeelding uit naar 464 x 310
pixels en lijn deze rechts op de pagina uit. Zorg er met het gereedschap Selecteren en de slimme hulplijnen voor dat de afbeeldingen
worden uitgelijnd op de paginahulplijnen en op elkaar (zie Figuur 55).
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Figuur 55. Rangschik de uitgesneden galerie-afbeeldingen in een mozaïekpatroon op de pagina.

Boven de afbeelding van de cupcakes (galerie-5.jpg) bevindt zich een leeg gebied. Dit gaat u nu vullen met een tekstkader.

Koppelingen toepassen op tekstkaders en de standaardstijl voor koppelingen definiëren

U gaat een knop toevoegen waarmee de bezoeker een presentatie op volledig scherm kan bekijken.

1. Teken een tekstkader boven de afbeelding van de cupcakes. Wijzig het formaat in 464 x 242 pixels en lijn het kader uit op de rechterkant
van de pagina. Stel de vulkleur van het tekstkader in op Lichtbruin.

2. Typ ''VIEW GALLERY FULLSCREEN''
3. Pas de alineastijl heading toe. Stel vervolgens de kleur in op Roomkleurig en de uitlijning op Links. De tekst loopt door over twee regels. 
4. Selecteer het tekstkader en pas via het menu Hyperlinks een koppeling toe op de pagina Gallery-fullscreen (zie Figuur 56). 
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Opmerking:

Naar boven

Figuur 56. Stel het tekstkader in als een koppeling naar de pagina die de galeriepresentatie weergeeft.

5. Klik op de tekst Hyperlinks links van het menu Hyperlinks om de beschikbare opties te zien. In het dialoogvenster dat verschijnt, ziet u dat
de tekst is ingesteld op de standaardstijl voor koppelingen.

6. Klik op de knop Koppelingsstijlen bewerken om het tabblad Lay-out van het dialoogvenster Site-eigenschappen te openen.
7. Bepaal in deze interface hoe de tekstkoppelingen op de site worden weergegeven. Voor dit siteproject nemen de koppelingstaten de op de

tekst toegepaste vette of cursieve stijlen over. Maar onderstreping wordt in geen enkele staat gebruikt. De tekstkleuren worden voor elke
staat ingesteld:

Normaal: Lichtbruin

Aanwijzer boven: Bruin

Bezocht: Lichtbruin

Actief: Bruin

Kies in het menu Resolutie tussen uitvoer voor Standaard en HiDPI (2x) om de kwaliteit in te stellen van afbeeldingen die van de
site worden gepubliceerd of geëxporteerd. De HiDPI-instelling vereist het plaatsen van afbeeldingen met twee keer zo grote afmetingen. Deze
worden echter optimaal weergegeven op retina-displays en andere HD-schermen.

8. Klik op OK om het dialoogvenster Site-eigenschappen te sluiten. 
9. Sla de site op en sluit de galeriepagina in de ontwerpweergave.

Een diapresentatiewidget Volledig scherm toevoegen en configureren

De pagina Gallery-fullscreen bevat een diapresentatiewidget Volledig scherm die wordt geladen wanneer een bezoeker op de koppeling van de
hoofdpagina van de galerie klikt.

U ziet dat de widget direct wordt uitgebreid naar de volledige breedte van de pagina.

Nieuwe hoofdafbeelding: Kader proportioneel vullen

Nieuwe miniatuur: Kader proportioneel vullen

Overgang: Uitfaden

Overgangssnelheid: 0,5 seconden

Automatisch afspelen ingeschakeld, begint over 3 seconden met afspelen

Hervatten na: Uitgeschakeld

Eenmaal afspelen: Uitgeschakeld

Willekeurige volgorde: Uitgeschakeld

Vegen inschakelen: Ingeschakeld
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Lay-out
Lichtbak: Uitgeschakeld

Miniaturen vrije vorm: Uitgeschakeld

Volledig scherm: Ingeschakeld

Onderdelen
Eerste: Uitgeschakeld

Volgende: Ingeschakeld

Vorige: Ingeschakeld

Laatste: Uitgeschakeld

Bijschriften: Ingeschakeld

Teller: Uitgeschakeld

Knop Sluiten: Uitgeschakeld

Miniaturen: Uitgeschakeld

Bewerken
Lichtbakonderdelen tonen tijdens bewerken: Ingeschakeld

Samen bewerken: Ingeschakeld

1. Open de pagina Gallery-fullscreen in de ontwerpweergave.
2. Kies desgewenst Weergave > Hulplijnen verbergen.
3. Open de Widget-bibliotheek en vouw de sectie Diapresentatie uit. Sleep een diapresentatie Volledig scherm naar de pagina.  

4. Selecteer de diapresentatie, plaats de bovenste rand langs de onderrand van de koptekst, zodat er niets van de vulkleur van de
browserachtergrond zichtbaar is. In dit ontwerp bevat de diapresentatie geen knop Sluiten. Bezoekers klikken op een van de koppelingen in
het bovenste menu om naar een nieuwe pagina te gaan en de presentatie te sluiten. 

5. Klik op de blauwe pijlknop om het deelvenster Opties te openen en de volgende instellingen toe te passen (zie Figuur 58).

Figuur 58. Werk de instellingen bij om de diapresentatie in het deelvenster Opties te configureren.
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Opmerking:

6. Klik op de knop Afbeeldingen toevoegen. Selecteer de volgende bestanden in het dialoogvenster Importeren dat wordt weergegeven:
gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg, gallery-4.jpg, gallery-5.jpg, gallery-6.jpg, gallery-7.jpg en gallery-8.jpg. Klik op Openen om de acht
afbeeldingsbestanden te importeren en sluit het dialoogvenster Importeren.

7. Klik ergens anders op de pagina om het deelvenster Opties te sluiten.
8. Klik op Voorvertoning om diapresentatie waaraan u werkt te bekijken. De acht afbeeldingen die u hebt toegevoegd, worden weergegeven

wanneer u op Volgende of Vorige klikt. En als u drie seconden wacht, begint de functie Automatisch afspelen met het afspelen van de
diapresentatie, waarbij de diapresentatie steeds wordt herhaald. De standaardafbeelding voor diapresentaties is automatisch verwijderd.

9. Klik op Ontwerpen om de diapresentatiewidget Volledig scherm verder te bewerken.
10. Selecteer de pijlknop Vorige en plaats deze links in het midden op de pagina. Sleep de pijlknop Volgende rechts naar het midden van de

pagina, horizontaal uitgelijnd met de knop Vorige. Sleep dan het venster Bijschrift omlaag, zodat het ongeveer 40 pixels van de onderrand is
gecentreerd.

Als u niet de hele pagina kunt bekijken, stelt u het Zoomniveau in op 75% zodat u de volledige diapresentatie in de ontwerpmodus
kunt bekijken.

1. Stel de vulkleur van de knoppen Volgende en Vorige in op Lichtbruin.
2. Selecteer de pijlen in de knoppen Volgende en Vorige met het gereedschap Tekst. Pas de stijl subhead toe en stel vervolgens de uitlijning in

op gecentreerd, de regelafstand op 100%, Ruimte na op 0 en de kleur op Wit.
3. Laat de vulkleur voor het bijschrift wit, maar verlaag de dekking tot 77. Selecteer de tijdelijke tekstaanduiding voor het bijschrift en pas de

stijl subhead toe. Stel vervolgens Ruimte na in op 0.
4. Het eerste bijschrift bevat tijdelijke tekst en de afbeelding van de kop koffie. Klik nogmaals op het bijschrift om de tekst in het bijschrift te

selecteren. Vervang de plaatsaanduidingstekst door:

Latté with fresh-ground espresso topped with premium chocolate shavings

5. Klik op de knop Volgende om de volgende dia met limonade en de schaal citroenen te zien. Vervang het bijschrift door:

The Pink Lady with fresh-squeezed lemonade and a dash of cranberry juice

6. Werk de overige bijschriften bij met de overeenkomende beschrijvingen:

Chocolate-Cinnamon Swizzle Sticks available for every hot beverage

Marshmallow Crisp Bars and Puffed Wheat Bars made fresh every morning

Seasonal Maple Walnut Cupcakes

Tart yet sweet Lemon Meringue Pie with fresh lemon juice and lemon zest

Katie's Café relies on the freshest organic ingredients purchased daily

Grilled Cheese with Rye Bread accompanies our home-made Gazpacho soup

7. Kies Bestand > Voorvertoning van site weergeven in browser om de voltooide presentatie te zien. Bekijk het automatisch afspelen, of
gebruik de navigatieknoppen om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan, terwijl de omschrijvende bijschriften op elke dia worden
weergegeven (zie Figuur 59).
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Figuur 59. De diapresentatiewidget Volledig scherm wordt weergegeven tot aan de randen van het browservenster.

18. Klik op het menu-item Galerie om naar de galeriepagina te gaan. Vergeet niet om bezoekers een manier te bieden om een
diapresentatiewidget Volledig scherm te verlaten wanneer ze willen terugkeren naar de rest van de site. Beweeg de muis over de koppeling:
VIEW GALLERY FULLSCREEN en zie hoe de kleur verandert bij Aanwijzer boven en bij Muisknop ingedrukt, op basis van de
standaardstijlinstellingen van de koppeling.

19. Ga terug naar Adobe Muse en sluit de pagina Gallery-fullscreen in ontwerpmodus.

Tekst boven aan de blogpagina opmaken

De blogpagina geeft een beschrijvende koptekst weer boven een ingesloten Tumblr-blogpagina.  

1. Open de blogpagina in de ontwerpmodus.
2. Als de hulplijnen niet al worden weergegeven, kiest u Weergave > Hulplijnen tonen.
3. Maak een tekstkader en typ: KATIE’S BLOG. Pas de alineastijl header toe. 
4. Sleep een kopie van de paginascheidingslijn uit het deelvenster Bibliotheek. 
5. Gebruik het gereedschap Selecteren om de twee elementen verticaal op de pagina te centreren (zie Figuur 60).

Figuur 60. Centreer de paginatitel en de paginascheidingslijn op de pagina onder de koptekst.

Ingesloten HTML-code gebruiken om een blog op een Muse-site weer te geven  

Ingesloten HTML-code verwijst naar de broncode die wordt gegenereerd door een externe website, zoals Google Maps, YouTube, SoundCloud,
Flickr of Picasa. U kunt accounts openen bij deze websites, u aanmelden en vervolgens de ingesloten code kopiëren van die site en toevoegen
aan uw eigen site.

Wanneer u ingesloten HTML-code plakt in een pagina, is het net alsof u een venster opneemt op een pagina in uw site dat de inhoud van die
andere site bevat.
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Opmerking:

Met ingesloten HTML-code kunt u snel en eenvoudig complexe informatie (zoals kaarten, weersvoorspellingen en beursnoteringen) en rich media
(zoals digitale video's, diapresentaties en audiobestanden) toevoegen.

Als u een blog aan de blogpagina wilt toevoegen, kopieert u de broncode die is gegenereerd door Tumblr.com. Via de gratis online service kunt u
zich aanmelden en blogberichten plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Blogs zijn eenvoudig te gebruiken en zijn handig wanneer u het
iemand die minder technisch inzicht heeft makkelijk wilt maken zijn/haar eigen site bij te werken. De meeste blogsites hebben een online interface,
zodat u elke browser kunt gebruiken om u aan te melden bij uw account en nieuwe berichten kunt posten zonder HTML-kennis of aanvullende
software.

Bezoekers hoeven geen Tumblr-account te hebben om blogs te bekijken die op een pagina zijn ingesloten. U hebt een account
nodig om de code te genereren tijdens het ontwerpen van de site, en om u aan te melden om blogberichten toe te voegen.

1. Het is niet nodig om een Tumblr-account aan te maken. Kopieer de onderstaande code (gegenereerd door de Tumblr-website na het maken
van een gratis blog):

<iframe src="http://katiessf.tumblr.com/" width="916" height="3500" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling="no" 
style="border:0px;"></iframe>

2. Dubbelklik in de overzichtsmodus op de blogpaginaminiatuur om de pagina in de ontwerpmodus te openen.
3. Klik in het midden van de lege blogpagina en selecteer Object > HTML invoegen. Klik in het veld van het venster HTML bewerken dat

wordt geopend en plak de inhoud daarin. Klik op OK om het venster HTML bewerken te sluiten.

Na het insluiten van de HTML-code ziet u een blauw kader met handgrepen om de blogberichten die zijn ingevoerd voor de Tumblr-account
Katie's Cafe.

4. Gebruik het gereedschap Selecteren om de handgrepen te slepen om de bloginhoud op de pagina te centreren. Een donkerblauwe
uitlijningshulplijn geeft aan wanneer het geselecteerde object verticaal gecentreerd is (zie Figuur 61).

Figuur 61. Plaats de Tumblr-blog om deze te centreren op de blogpagina.

Dit is dat alles wat u hoeft te doen om HTML-code in Muse-pagina's in te sluiten. Als u de HTML-code wilt bewerken, klikt u met de
rechtermuisknop op een ingesloten HTML-element en kiest u HTML bewerken in het contextmenu dat wordt geopend. Hiermee opent u het
venster HTML bewerken waarin u de code die u eerder hebt geplakt kunt bewerken (zie Figuur 62).
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Figuur 62. Als u de ingsloten broncode wilt openen en bewerken, opent u het venster HTML bewerken.

6. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser om de weergave van de blogpagina in een nieuw browservenster te
bekijken.

Als u door de lijst met blogberichten bladert, wordt de bruine koptekst weergegeven boven de andere blogpagina-inhoud. Dit gedrag treedt op
omdat de koptekst zich in de stramienpagina Interior bevindt, en de inhoud van stramienpagina's standaard op de voorgrond wordt weergegeven.

Nu u weet hoe u ingesloten HTML kunt toevoegen om een Tumbl-blog weer te geven, kunt u naar Hoofdstuk 6 gaan om te leren hoe u een
interactieve Google-kaart aan de pagina Contact kunt toevoegen. Nadat u een contactformulierwidget aan de pagina Contact hebt toegevoegd,
leert u hoe u een favicon kunt toevoegen en de proefsite kunt publiceren.
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Hoofdstuk 6

Naar boven

Ingesloten HTML gebruiken om een Google-kaart weer te geven
Een eenvoudige contactformulierwidget toevoegen en configureren
De instellingen voor de volledige formulierwidget Eenvoudige contactpersoon configureren
De instellingen voor afzonderlijke formulierelementen configureren
De vormgeving van de contactformuliervelden bepalen
De vormgeving van de knop Verzenden instellen
Het formulier testen en de verzonden berichten ophalen
De adressen op de pagina Contact vormgeven
De ingebouwde spellingcontrole gebruiken en het woordenboek bijwerken
Een favicon toevoegen in het deelvenster Site-eigenschappen
Een gratis proefversie maken om de site te publiceren

In Hoofdstuk 5 van Uw eerste website maken met Muse hebt u geleerd hoe u koppelingen naar ankerlabels kunt maken om naar delen van een
lange pagina te gaan. U hebt ook een diapresentatiewidget Volledig scherm gemaakt en vormgegeven. In dit gedeelte leert u hoe u een
interactieve Google-kaart kunt toevoegen met behulp van ingesloten HTML. Vervolgens gebruikt u een contactformulierwidget om de pagina
Contact uit te breiden. Tot slot zet u de puntjes op de i door een favicon toe te voegen en daarna gaat u de voltooide proefsite publiceren.

Ingesloten HTML gebruiken om een Google-kaart weer te geven

Google Maps is een gratis service. U geeft gewoon het adres (of de adressen) op en klikt op de knop Kaart maken nadat u zich hebt aangemeld
bij uw account. Voer een titel en beschrijving in en klik op de knop Insluiten. Kopieer de HTML-code die staat in het veld HTML in website plakken
voor insluiting in website.

1. Dubbelklik in de overzichtsmodus op de miniatuur van de pagina Contact om de pagina in de ontwerpmodus te openen. 
2. Kopieer de onderstaande broncode, die door de site Google Maps is gegenereerd:

<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=218302982680021663941.00049fcd9cf93276f540e&amp;ll=37.7737,-
122.43782&amp;spn=0.067844,0.098877&amp;z=12&amp;output=embed">
</iframe>

U kunt een aangepaste kaart voor één adres of meerdere adressen maken. In dit voorbeeld bevat de kaart plaatsmarkeringen voor elk van de drie
locaties van Katie's Café in San Francisco.

3. Plak de code ergens boven aan de pagina Contact. Gebruik het gereedschap Selecteren om de ingesloten HTML op de pagina te
centreren, zodat het bovenste gedeelte van de kaart onder het koptekstgebied wordt weergegeven (zie Figuur 63).

Figuur 63. Plak de in de Google-kaart ingesloten code en plaats deze op de pagina onder de koptekst.
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4. Gebruik het gereedschap Tekst om een tekstkader onder de ingesloten kaart te plaatsen en typ Contact.
5. Pas de koptekststijl toe op het tekstkader.
6. Maak nog een tekstkader onder de paginatitel. Kopieer de volgende tekst en plak de tekst in het tekstkader:

While each of our bakeries embodies the unique attributes of its neighborhood, they are all bound together by Katie's impeccable attention to
detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.

7. Pas de stijl body toe en lijn het tekstkader uit aan de linkerkant van de pagina.
8. Houd Option/Alt ingedrukt en sleep een kopie van het tekstkader, en lijn deze rechts op de pagina uit. Selecteer de tekst en vervang deze

door de volgende inhoud: attention to detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.
9. Gebruik het gereedschap Selecteren om zowel de linker- als de rechteralinea te selecteren en kies Object > Groeperen.

10. Sleep een kopie van de paginascheidingslijn uit het deelvenster Bibliotheek.
11. Gebruik het gereedschap Selecteren om de drie elementen (koptekst, groep van twee tekstkolommen, en paginascheidingslijn) verticaal op

de pagina uit te lijnen.
12. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser om te zien hoe de voorlopige pagina Contact in een browser wordt

weergegeven (zie Figuur 64).

Figuur 64. In de voltooide pagina Contact is een volledig functionele Google-kaart opgenomen.

De Google-kaart die via ingesloten HTML is toegevoegd, is interactief. Klik op de pijlen om rond de kaart te pannen, en op het plus- (+) en
minteken (-) om in en uit te zoomen.

13. Sluit de browser en ga terug naar Muse om de pagina verder te bewerken.

Diapresentaties kunnen ook rechtstreeks aan pagina's worden toegevoegd, maar in dit voorbeeld gaat u een miniatuurpresentatiewidget nesten in
het inhoudsgebied van een widget voor deelvensters met tabbladen. Voer de volgende stappen uit:

1. Klik tijdens het bewerken van de pagina "about" in de ontwerpweergave op het tabblad Galerie om de container van het inhoudsgebied te
bekijken met de inhoud van de plaatsaanduiding eronder.

2. Selecteer de inhoud van de plaatsaanduiding (het afbeeldingskader en het tekstkader binnen het inhoudsgebied) en verwijder deze.
3. Open de Widget-bibliotheek en vouw de sectie Diapresentaties uit. Selecteer de miniatuurpresentatiewidget uit de lijst en sleep een kopie

ervan naar de pagina (zie Figuur 59).

Een eenvoudige contactformulierwidget toevoegen en configureren

Vervolgens, moet u een contactformulier aan de pagina Contact toevoegen om het voor bezoekers gemakkelijker te maken om berichten te
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verzenden via de website.

1. Ga door met het bewerken van de pagina Contact in de ontwerpweergave.
2. Vouw in de Widget-bibliotheek het gedeelte Formulieren uit. Selecteer de formulierwidget Eenvoudige contactpersoon en sleep deze naar de

rechterkant van de pagina Contact, onder de paginascheidingslijn (zie Figuur 65). 

Figuur 65. Sleep het formulier Eenvoudige contactpersoon naar de pagina.

3. Plaats de kaart aan de rechterkant van de pagina met het gereedschap Selecteren.

De instellingen voor de volledige formulierwidget Eenvoudige contactpersoon configureren

Werk de instellingen voor de contactformulierwidget bij om te bepalen hoe deze werkt.

Normaal

Tijdens verzending

Verzenden voltooid

Fout bij verzenden

1. Wanneer het volledige formulier is geselecteerd, wordt in de selectie-indicator het woord: Formulier weergegeven, en wordt aangegeven dat
het formulier op dat moment in de staat Normaal wordt weergegeven.

2. De koppeling Normaal is een menu met vier mogelijke staten, net als menu-items of knoppen (zie Figuur 66):

Figuur 66. Het menu Staten toont de staten voor het volledige formulier.
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Wanneer u het formulier zoals het in verschillende staten wordt weergegeven, wilt aanpassen, kunt u de naam van de bijbehorende staat
selecteren in dit menu of het deelvenster Staten.

Als u bijvoorbeeld de staat Fout bij verzenden selecteert, wordt het formulier aangepast en wordt het foutbericht weergegeven. Als de staat Fout
bij verzenden is geselecteerd, kunt u de vormgeving van het foutbericht aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de tekstinhoud aanpassen of de kleur van
de tekst wijzigen van rood in blauw.

3. Zorg dat het volledige formulier nog steeds geselecteerd is in de staat Normaal en klik op de blauwe pijl om het menu Opties te openen.
Typ uw e-mailadres in het veld E-mailen naar. Laat alle andere standaardinstellingen ongewijzigd (zie Figuur 67).

Figuur 67. In het menu Opties worden de instellingen voor het hele contactformulier weergegeven.

Neem even de tijd om uzelf vertrouwd te maken met de opties

Als u het formulier wilt doorsturen naar meerdere e-mailadressen, typt u de adressen in het veld E-mailen naar (van elkaar
gescheiden met puntkomma's).

In het menu Na verzending kunt u kiezen uit twee opties:

Op de huidige pagina blijven (het standaardgedrag)
Kies een andere pagina (of een gekoppeld bestand) om weer te geven nadat het formulier verzonden is

De voorbeeldsite gebruikt alleen de drie standaardformuliervelden, maar u kunt andere velden toevoegen door deze in te schakelen in het
deelvenster Opties.

De lijst met andere standaardvelden bevat:

Mobiel nummer
Telefoonnummer privé
Privéadres
BC CAPTCHA

Bedrijf
Telefoonnummer zakelijk
Zakelijk adres
Website

Selecteer gewoon het selectievakje als u een van deze velden wilt toevoegen.

U kunt ook aangepaste velden toevoegen met de opties Eén tekstregel en Meerdere tekstregels.

Klik op de plus-knop (+) naast het aangepaste veld dat u wilt toevoegen. Typ vervolgens het label in de ontwerpweergave ter beschrijving van het
nieuwe formulierveldelement dat u aan het formulier toevoegt.

De instellingen voor afzonderlijke formulierelementen configureren

Als u formulierelementen selecteert, wordt in de selectie-indicator de naam van het element (zoals Label, Tekstinvoer of Verzenden) weergegeven.
Controleer regelmatig de selectie-indicator om te zien welk genest element in het formulier momenteel is geselecteerd.
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1. Klik eenmaal op het volledige formulier om het te selecteren en klik vervolgens nogmaals op het veld Naam. In de selectie-indicator wordt
eerst Formulier en vervolgens Formulierveld weergegeven.

2. Wanneer een Formulierveld-, Tekstinvoer- of Label-formulierelement is geselecteerd en u op de blauwe pijlknop klikt om het menu Opties te
openen, bevatten de weergegeven opties instellingen die specifiek betrekking hebben op het desbetreffende element. Voor deze site moet u
ervoor zorgen dat de opties Invoer vereisen en Aanwijzing weergeven indien leeg zijn ingeschakeld, en de opties Label en Berichttekst zijn
uitgeschakeld (zie Figuur 68).

Figuur 68. In het menu Opties wordt een aantal contextafhankelijke opties weergegeven voor het geselecteerde formulierelement.

Invoer vereisen betekent dat er een foutbericht wordt weergegeven en het formulier niet wordt verzonden wanneer de bezoeker het
formulier probeert te verzenden zonder inhoud in het veld te hebben ingevoerd.

3. Herhaal stap 2 om het formulierveld E-mail te configureren op dezelfde manier als het veld Naam.
4. Werk het formulierveld Bericht bij. Deze keer is Aanwijzing weergeven indien leeg de enige optie die moet worden ingeschakeld.

Nadat u deze wijzigingen hebt aangebracht, worden de tekstlabels boven elk veld niet meer weergegeven.

De vormgeving van de contactformuliervelden bepalen

Met een formulierelement en specifieke staat geselecteerd, kunt u het deelvenster Vulling of het regelpaneel gebruiken om de weergave ervan te
wijzigen.

De staten van de formuliervelden zijn:

Leeg

Niet leeg

Rollover

Focus

Fout

1. Selecteer het formulierveld Naam en klik op het menu Staten bij de selectie-indicator (zie Figuur 69).
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Figuur 69. Open de lijst met staten die beschikbaar is voor elk formulierelement.

2. Klik nogmaals op het veld om Tekstinvoer (dit is het type veld) te selecteren. Terwijl de staat Leeg is geselecteerd, stelt u de vulkleur van
het veld in op Geen, de lijnkleur op Bruin en de lijndikte op 1.

3. Klik nogmaals in het veld Naam om de tekst te selecteren. Gebruik het gereedschap Tekst om de standaardtekst voor Naam invoeren te
vervangen door NAAM.

4. Pas de alineastijl Subhead serif toe, stel het lettertype weer in op Gentium Book Basic en stel de waarde voor links inspringen in op 7.
5. Herhaal stap 2-4 om de vormgeving van de status Leeg voor de formuliervelden E-mail en Bericht te bepalen.
6. Selecteer nogmaals het veld Naam. Kies deze keer de staat Niet leeg. Stel de vulkleur van het veld in op Wit; u ziet dat de andere staten

automatisch worden bijgewerkt.
7. Herhaal stap 6 om de vormgeving te bepalen van de staat Niet leeg voor de formuliervelden E-mail en Bericht.
8. Werk de tekst in het veld E-mail bij tot E-MAIL en werk de berichttekst bij tot WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

De vormgeving van de knop Verzenden instellen

Nu gaat u de opmaakopties voor de vulling en tekst van de knop Verzenden instellen.

Normaal

Rollover

Muisknop ingedrukt

Tijdens verzending

In dit voorbeeld worden alle staten van de knop Verzenden weergegeven in witte tekst, maar u kunt een andere staat kiezen terwijl de knop
Verzenden is geselecteerd als u een andere stijl wilt toepassen.

De contactformulierwidget is nu voltooid.

1. Selecteer de knop Verzenden en kies de staat Normaal in het menu Staten. De staten van een knop Verzenden worden weergegeven terwijl
de knop Verzenden is geselecteerd. De staten van een knop Verzenden zijn:

2. Terwijl de staat Normaal is geselecteerd, stelt u de vulkleur van de knop in op Lichtbruin.
3. Selecteer de staat Rollover en stel de vulkleur in op Bruin. U ziet dat alle andere staten automatisch worden bijgewerkt.
4. Kies nogmaals de staat Normaal voor de knop Verzenden. Gebruik het gereedschap Tekst om de tekst te selecteren en werk deze bij tot:

BERICHT VERZENDEN. U kunt de breedte van de knop zo nodig aanpassen.
5. Pas de stijl subhead toe en stel vervolgens Uitlijning in op Midden, stel Ruimte na in op 0 en Achtergrondkleur in op Wit. U ziet dat alle

andere knopstatussen worden bijgewerkt en dezelfde opmaak voor de tekst overnemen.

Het formulier testen en de verzonden berichten ophalen

Nadat u uw formulier hebt geconfigureerd en opgemaakt, moet u de site opslaan. Wanneer u de site later publiceert, kunt u het formulier in een
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browser testen om te controleren of het correct functioneert.

1. Ga naar de pagina met het contactformulier en vul het formulier op de live site in. Probeer het formulier te verzenden zonder inhoud in de
vereiste velden in te voeren. Test hoe het formulier functioneert en let vooral goed op de manier waarop foutberichten worden weergegeven.

2. Als u hebt vastgesteld dat het formulier naar behoren functioneert en wordt weergegeven, probeert u het te verzenden met een testbericht.
Ga naar uw e-mail en controleer of u het bericht hebt ontvangen.

De adressen op de pagina Contact vormgeven

Ga als volgt te werk om de drie adressen voor Katie's Café links op het contactformulier toe te voegen.

1. Gebruik het gereedschap Tekst om een tekstkader op de rechterkant van de pagina te maken. Kopieer en plak (of typ) het volgende:

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET

Monday - Friday            06:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

2. Selecteer de bovenste twee regels en pas de stijl subhead toe. Stel het formaat vervolgens in op 16 en stel Ruimte na in op 0.
3. Selecteer de resterende tekst (dagen en uur) en pas de stijl body toe.
4. Houd Option/Alt ingedrukt sleep een kopie van de alinea omlaag. Vervang de tekstinhoud door deze tekst:

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

Monday - Friday            07:00 - 22:00

Saturday - Sunday        09:00 - 22:00

5. Dupliceer het tweede tekstkader om een derde adres te maken. Vervang de tekstinhoud door deze tekst:

KATIE'S CAFE LAUREL HIEGHTS

800 SPRUCE STREET

Monday - Friday            05:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

6. Gebruik het gereedschap Selecteren om de drie tekstkaders langs de linkerkant van de pagina uit te lijnen, en plaats ze zo dat er een gelijke
hoeveelheid ruimte (ongeveer 30 pixels) tussen elk tekstkader is.

De ingebouwde spellingcontrole gebruiken en het woordenboek bijwerken

Adobe Muse bevat een functie voor spellingcontrole die het gemakkelijk maakt om spelfouten in tekstkaders te vinden en te corrigeren. De
spellingcontrole is altijd ingeschakeld. Woorden die niet in het woordenboek staan, worden rood onderstreept. Zo wordt het verkeerd gespelde
woord HIEGHTS onderstreept in het derde tekstkader (zie Figuur 70).
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Figuur 70. Onjuist gespelde woorden worden rood onderstreept.

1. Als u typefouten wilt corrigeren, gebruikt u het gereedschap Tekst om het woord te selecteren (dubbelklik op het woord om het te selecteren)
en klikt u met de rechtermuisknop om een lijst met voorgestelde woorden weer te geven.

2. Als een van de voorgestelde woorden juist is, drukt u op de pijl Omlaag of klikt u op het voorgestelde woord dat u wilt gebruiken en drukt u
vervolgens op Return/Enter om het toe te passen. Als u een fout maakt en het verkeerde woord kiest, maakt u de wijziging ongedaan
(Bewerken > Ongedaan maken) en kiest u een ander voorgesteld woord of bewerkt u het woord met het gereedschap Tekst. In dit geval
kiest u de juiste spelling: HEIGHTS.

Als een woord dat als typefout is gemarkeerd slechts één keer wordt gebruikt (zoals de naam van een persoon of een locatie) en u weet dat het
correct is gespeld, hoeft u dit woord niet te corrigeren. De rode onderstreping die u in de ontwerpweergave ziet wordt niet weergegeven als u een
site voorvertoont, publiceert of exporteert.

Als u met veelgebruikte woorden werkt, zoals bedrijfsnamen of adressen, kunt u de woorden aan het woordenboek voor spellingcontrole
toevoegen, zodat deze niet worden gemarkeerd als typefouten.

Gebruik het gereedschap Tekst om met de rechtermuisknop op een woord te klikken en kies vervolgens de optie Toevoegen aan woordenboek in
het contextmenu dat wordt weergegeven.

U kunt de gewenste taal instellen (waarmee tevens het taalwoordenboek voor spellingcontrole wordt ingesteld) voor de gehele site en voor
afzonderlijke tekstkaders.

Als u het woordenboek voor spellingcontrole wilt instellen voor de gehele site, kiest u Bestand > Site-eigenschappen. Klik op het tabblad Inhoud,
kies de gewenste taal in het menu Taal en klik vervolgens op OK (zie Figuur 71).
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Figuur 71. Stel de taal voor de gehele site in het dialoogvenster Site-eigenschappen in.

Soms moeten siteprojecten teksten in meerdere talen bieden. In deze gevallen kunt u de standaardtaal (de taal die het meeste wordt gebruikt)
instellen in Site-eigenschappen en vervolgens de taal voor spellingcontrole instellen voor specifieke tekstkaders die tekst in een andere taal
weergeven.

U kunt het woordenboek voor de spellingcontrole voor een tekstvak instellen door een tekstkader te selecteren met het gereedschap Selecteren.
Klik met de rechtermuisknop en kies Taal > (Kies de gewenste taal) in het contextmenu dat wordt weergegeven (zie Figuur 72).
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Figuur 72. Stel de taal in voor een geselecteerd tekstkader in het contextmenu.

Het siteontwerp is nu gereed voor alle pagina's. In de resterende gedeelten van deze zelfstudie leert u hoe u de puntjes op de i zet en hoe u de
site als gratis proefversie publiceert.

Een favicon toevoegen in het deelvenster Site-eigenschappen

Een favicon is een kleine, vierkante afbeelding die u maakt, aan een site toevoegt en uploadt om bladwijzers en URL's aan uw persoonlijke
voorkeur aan te passen. Het favicon wordt meestal weergegeven in de adresbalk van de browser. Veel browsers geven het ook weer naast de
naam van een pagina wanneer er een bladwijzer voor de pagina wordt gemaakt of op een tabblad met een geladen sitepagina. U kunt elk
gewenst beeldbewerkingsprogramma, zoals Photoshop of Illustrator, gebruiken om een vierkante afbeelding (met de juiste verhoudingen) te maken
die u als faviconbestand gebruikt. 

Ga als volgt te werk om een favicon aan de site toe te voegen:

1. Kies Bestand > Site-eigenschappen. Het deelvenster Site-eigenschappen wordt weergegeven.
2. Klik op het tabblad Lay-out op het pictogram rechts van de sectie Afbeelding voor favicon. Gebruik het dialoogvenster Een afbeelding voor

het favicon kiezen om door de voorbeeldbestanden te bladeren. Selecteer het bestand met de naam favicon.png (zie Figuur 73).

Figuur 73. Stel het bestand favicon.png in de Site-eigenschappen in.

3. Klik op Openen om het bestand te selecteren en het dialoogvenster Een afbeelding voor het favicon kiezen te sluiten. Klik vervolgens op OK
om het dialoogvenster Site-eigenschappen te sluiten.

4. Kies Bestand > Voorvertoning van site weergeven in browser. Bekijk boven in het browservenster het favicon dat in de adresbalk wordt
weergegeven. Als de site op een tabblad is geladen, wordt het favicon waarschijnlijk ook daar weergegeven. Experimenteer met het maken
van een bladwijzer voor de pagina om te zien hoe het pictogram naast de naam van de pagina in de lijst met bladwijzers wordt
weergegeven.

Nu de site is voltooid, leert u hoe u de site uploadt naar de beschikbare hostservers van Adobe.

Een gratis proefversie maken om de site te publiceren

Als u klaar bent met het ontwerpen van uw site, kunt u de site publiceren. Toen u Muse voor de eerste keer startte, hebt u een Adobe-id
opgegeven om u aan te melden. Gebruik dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord om al uw Muse-sites te publiceren.

1. Klik op de koppeling Publiceren boven in het regelpaneel. Het venster Publiceren wordt weergegeven. In dit venster kunt u een naam voor
uw site opgeven en een tijdelijke URL kiezen (zie Figuur 74).
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Figuur 74. Voer de naam en de URL van de site in die u voor uw proefsite wilt gebruiken.

2. Klik op OK om het publicatieproces te starten.

Het kan een paar minuten duren om de bestanden naar de externe server te uploaden. Als de site is geüpload, wordt de startpagina van de site in
een nieuw browservenster weergegeven.

3. Klik op de site op de navigatiekoppelingen op het hoogste niveau om naar de pagina's te gaan en de widgets interactief te gebruiken. Bekijk
alle pagina's en controleer of de elementen worden weergegeven zoals u verwacht. Maak notities van eventuele problemen die moeten
worden opgelost.

4. Als u klaar bent, sluit u de browser en keert u terug naar Muse.

Het deelvenster Publiceren is bijgewerkt en in het venster worden de knop OK en de koppeling Beheren weergegeven waarop u kunt klikken
wanneer u zover bent om live te gaan met de site (hiervoor moet u een betaalde service voor het hosten van uw site starten, een aangepaste
domeinnaam instellen om toegang tot de site te krijgen, en gebruikers toevoegen).

Uw gepubliceerde site maakt gebruik van een URL die vergelijkbaar is met de onderstaande URL. U gebruikt dit adres om in een browser toegang
te krijgen tot de pagina's en de live site met anderen te delen:

http://my-new-website.businesscatalyst.com

Zodra de proefsite is gepubliceerd, kopieert u de URL in de adresbalk en verzendt u de koppeling naar uw klanten, zodat ze de live versie van de
site kunnen bekijken. Klanten kunnen het ontwerp bekijken, de interactieve functies in een browser testen en het werkende voorbeeld van de
pagina's goedkeuren.

Wanneer uw klanten of collega's de proefsite hebben beoordeeld, kunnen ze eventueel wijzigingen voorstellen.

Als u een bestaande proefsite wilt bijwerken, kunt u het .muse-bestand openen en de pagina's verder bewerken. Wanneer de pagina's zijn
bijgewerkt, klikt u opnieuw op Publiceren.

Als u nu de bestaande proefsite wilt overschrijven met de nieuwe wijzigingen, kiest u Uploaden: alleen gewijzigde bestanden.

Als u de nieuwe inhoud wilt bijwerken, ga dan altijd naar de bijgewerkte live site en controleer of de wijzigingen die u hebt gemaakt, werken en
worden weergegeven zoals verwacht. 

Meer informatie over het publiceren van uw testsite gaat u naar Websites publiceren.

Hoe nu verder
Help bij Adobe Muse

Adobe Muse - Leren en ondersteuning

Aan de slag met Adobe Muse
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