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Automatisch afspelen*
Deze uitdrukking is gerelateerd aan het Media element, waar je
kan instellen of het bestand automatisch gaat afspelen als de
webpagina word geladen.

Backend
Dit verwijst naar de achterkant van de TYPO3 interface, waar je
pagina's en inhoud kan creëren of wijzigen

Banner
Er zijn promotionele blokken, vooral gebruikt voor de start pagina
en rechts liggende kolommen, advertenties en link gelegd tussen
iets op of uit de website.

Beschrijving (SEO)
De "Beschrijving" is te vinden onder het tabblad Metadata voor de
pagina-instelling van een pagina, in TYPO3. Dit zou de pagina
inhoud moeten beschrijven in ongeveer 155 karakters. Zorg
ervoor dat je belangrijke woorden worden verbonden met de
inhoud van de pagina te gebruiken. De beschrijving wordt
getoond in het zoekresultaat op de zoekmachine, en moet de
bezoeker intrigeren om op de link in het zoekresultaat te
klikken. Als u niet beschikt over een beschrijving, zal de
zoekmachine bestaan uit zijn eigen beschrijving met de tekst op
de pagina, die in sommige gevallen de bezoeker geen gevoel
geeft waarover de pagina gaat.

Bestandskoppelingen
(element) Het element "Bestandskoppelingen" maakt het
mogelijk om bestanden in de backend te uploaden en een lijst
van de download links voor de website bezoekers te maken. De
links worden gemaakt op basis van titels. je kunt ook
omschrijvingen toevoegen en de bestandsgrootte zo instellen dat
die word weergegeven.

Bestandslijst
De lijst met bestanden is een functie die is opgenomen in de kern
van TYPO3. Hier kan je foto's en andere bestanden, die gebruikt
worden op de website opslaan. Dit geeft iedereen, het werken
met de website, een gemakkelijke toegang tot de bestanden,
ongeacht welke computer ze gebruiken.

Cache
Cache is informatie/inhoud die je web browser opslaat en onthoud
van een bezochte webpagina, voor pagina's sneller te laden.
Wanneer je in TYPO3 werkt is het soms niet genoeg met normaal
herladen om de veranderingen op je webpagina te zien. Hiervoor
moet je de cache geheugen legen. Om dit te doen, gebruik je Ctrl
+ f5 (Windows of cmd + shift + r (Mac OS).

DAM*
Digital Asset Manager is een speciﬁeke module gebruikt in TYPO3
voor het behandelen van dossiers. Met deze module is het
verplaatsen, kopiëren en verwijderen van bestanden
makkelijker. Het is ook mogelijk om bestanden te categoriseren
en metadata aan hen toe te voegen.

Element
De elementen zijn de bouwstenen van alle inhoud in TYPO3. De
pagina inhoud is vaak gebouwd door middel van verschilllende
element types. Het kan een afbeelding, een tekst met afbeelding
of een plug-in die de inhoud van een map systeem haalt zijn.

FAQ
(plug-in) Een FAQ is een lijst met veelgestelde vragen op de

website. Meestal gebruikt voor ondersteuning en zelfhulp.

Flexibele inhoud*
(element) Dit type inhoud's element is een speciaal ingebouwde
sjabloon die wordt gebruikt op een pagina. Het kan bijvoorbeeld
een kolom verdeler, een promo doos of accordeon lay-out zijn. De
belangrijkste functie van dit element, is dat je pagina-indelingen
kunt maken zonder aparte pagina templates te bouwen voor elk
aanzicht. Het helpt je ook om eenvoudig elementen te maken die
in het algemeen bij de webpagina design horen, zonder dat er
een heleboel instellingen bijgehoud moet worden.

Footer
Informatie aan de onderkant van je webpagina, dit kan adres
informatie bevatten etc.

Frontend
Dit is het werkelijke voorkant van de website, die de bezoeker
ziet.

Geavanceerde functies*
Boven de derde kolom in TYPO3 interface, is een tabblad
genaamd "geavanceerde functies". Hier kun je een erg nuttig
selectie vakje vinden genaamd "Laat verborgen elementen zien",
deze zorgt ervoor dat alle elementen te zien zijn op de pagina.

HTML
(element) Dit element word gebruikt voor het toevoegen van
HTML code aan de website. Bijvoorbeeld voor het embedden van
een iframe van Youtube, om een video op de website te laten
zien.

Kalender
(plug-in) Dit is de hoofd plug-in gebruikt voor kalenders in TYPO3,
voor evenement boekingen gebruiken we ook wel bijeenkomsten.

Kanonieke URL
Kanonieke URL heeft te maken met het optimaliseren van je

webpagina. Als je hetzelfde inhoud op verschillende pagina's
hebt, kan de zoek machine jou straﬀen voor dubbele inhoud. Om
dit te voorkomen, kan je de kanonieke URL toevoegen en
aangeven welke pagina het origineel inhoud bevat, zodat het
dubbele inhoud word uitgesloten. De kanoniek is ingesteld op de
pagina met de gekopieerde inhoud, en moet verwijzen naar de
pagina met het origineel.

Kop
Dit is het gebied boven de reguliere inhoud, met een bedrijfslogo
en misschien een banner.

Light box
Een Light box is een kijkdoos dat opent wanneer je op een object
klikt, zoals een afbeelding, het vergroot het en plaats het in het
midden van de pagina met gedimd en / of donkere achtergrond.

Login functies
(plug-in) Maakt mogelijk voor geregistreerde gebruikers dat ze
toegang krijgen tot speciﬁeke informatie. Meestal gebruikt voor
het extranet en intranet.

Lokalisatie (Toon lokalisatie)*
Boven de derde kolom in de TYPO3 interface is er een tab
genaamd "Toon lokalisatie". Dit regelt de vertaling van pagina's
in andere talen, wat wij de taal lagen noemen. Hier bent u in staat
om de pagina te vertalen en ook de pagina-instellingen te
wijzigen voor de verschillende talen.

Link naar externe URL
(pagina type) Wanneer je een pagina naar 'Link naar externe URL
"wijzigt, kun je een menu-knop koppelen aan een externe pagina.

Mail formulier
(element) Dit is een formulier die bijvoorbeeld kan worden
gebruikt voor een eenvoudige contact formulier, het creëren van
een email aan een bezoeker.

Metadata
Metadata's zijn verborgen gegevens over een pagina of inhoud,
en wordt gebruikt voor zoekmachine's optimalisatie doeleinden.
De meest voorkomende metadata zijn, trefwoorden en
beschrijvingen.

Nieuws
(plug-in) "Nieuws" verwijst naar een plug-in die je toestaat een
nieuwsfeed te maken op je web pagina. Er zijn veel goeie nieuws
plug-ins beschikbaar in TYPO3, dat dit stukken gemakkelijker voor
je zullen maken als redacteur.

Niet gebruikte elementen*
Boven de derde kolom in het TYPO3 interface, is een tabblad
genaamt "Niet gebruikte elementen" die alle verwijderde/ niet
gelinkte elementen bewaart. Dit is heel handig als je ooit per
ongeluk inhoud verwijderd. De inhoud zal worden opgeslagen
onder dit tabblad, het kan worden gerestaureerd door middel van
een doorverwijzing en het te plakken op de pagina.

Opsommingslijst
(element) Dit element maakt het makkelijk om opsomming's
punten te maken. Het is ook mogelijk om een opsommingslijst in
het regulier tekst element toe te voegen. Waar je ook bewerk
opties hebt zoals dik gedrukt en om links toevoegen.

PDF viewer
Een PDF viewer staat de gebruiker instaat om een PDF te lezen
als een tijdschrift, direct in de webbrowser zonder het te
downloaden als document. We bevelen een applicatie aan
genaamd iPaper, die beschikbaar word gesteld door onze partner
iPaper.

Plug-in
De plug-in elementen worden meestal gebruikt voor
inhoudselementen in systeemfolders in de pagina boomstructuur.
Deze worden gebruikt voor functies zoals nieuws, FAQ's en login
functionaliteit.

Poll/enquête
(plugin) Het poll element laat je een simpele stem optie maken in
je website. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn "Vraag van de dag"
met een ja of een nee antwoord. waar de stemmers kunnen zien
waar op gestemd is

Powermail
(plug-in) Er in een ingebouwd contact formulier in TYPO3, maar
soms heb je iets krachtiger nodig. Dan zou je de Powermail plugin moeten gebruiken. Met deze plug-in is het mogelijk om
automatisch email's te sturen naar de persoon die het formulier
invult. Je kunt het ook gebruiken voor basis enquêtes. Een groot
voordeel van Powermail is dat alle ingevulde formulieren en
antwoorden opgeslagen worden in TYPO3

Publicatie datums
Pagina's en elementen kunnen aangestuurd worden door de tijd.
Dit betekend dat je een start en eind tijd kunt zetten voor het
publiceren op je website. Dit telt je in om pagina's en inhoud voor
te bereiden zonder dat je het handmatig publiceert.

Recursief
Recursief verwijst naar uitbreiding van functies zodat ze ook het
onderliggend niveau bevatten, bijvoorbeeld bij het kopiëren van
pagina's in de pagina boom

RTE (Rich Text Editor)
De RTE verwijst naar de tekst bewerker die je kan vinden in tekst
elementen. Het word herkent aan de menubalk erboven, Waar de
opties om tekst te formatteren met vet en schuindrukken te
vinden zijn. Het is ook mogelijk om lijsten en tabellen te maken in
de RTE.

Sitemap
(element) Dit element creëert een dynamische map over de site.
Wanneer je pagina's of menu secties toevoegt aan de website,
dan word de sitemap automatisch geüpdatet. Het kan ook
gebruikt worden om een lijst van links te maken gebaseerd op de

onderliggende pagina's bijvoorbeeld wanneer je een overzicht
van snelkoppelingen wil hebben naar pagina's die dieper inde de
pagina boomstructuur liggen.

Snelkoppeling
Wanneer je het type "Snelkoppeling" als pagina type selecteert,
kun je een menu optie aanmaken die linkt naar een andere
pagina in je website door die te selecteren vanuit de pagina
boomstructuur. Dit maakt het mogelijk om een menu knop te
koppelen aan een andere pagina op de website.

Speciale menu's
(element) Dit word gebruikt om een dynamische sitemap of een
lijst van gelinkte pagina's. de rest word vaak gebruikt in de footer
voor snelle links.

Startpunt
In plug-ins zul je vaak iets zien genaamd "Startpunt". Dit word
gebruikt om aan te geven van welke systeem folder de inhoud
zou opgevraagd moeten worden.

SysFolder
(pagina type) A SysFolder (systeem folder) is een pagina type, die
de database informatie bevat. Bijvoorbeeld nieuws artikelen,
welke gepubliceerd kunnen worden op een of meerdere pagina's
op de website. Maar worden op een plaats neergezet om de
administratie te minimaliseren.

Tabellen
Het tabel element is een hele simpele manier om een tabel toe te
voegen aan je website. Het is gelimiteerd tot normale tekst. Dus
het is niet mogelijk om de tekst vet te maken. In de meeste
gevallen is het beter om de tabel functie te gebruiken in de RTE

Titel-tag
De titel-tag is een van de belangrijkere factors in de zoek
machines en zouden de naam van het bedrijf en wenselijk een
beschrijving van de pagina bevatten. Het zou de meest

belangrijke woorden moeten bevatten en ongeveer 45
karakters. Lees meer over SEO

Toevoegen
(plug-in) Deze functie laat de website bezoekers hun informatie
delen via hun sociale netwerken.

Typoscript object
(element) Dit is een speciﬁek gemaakt element, gemaakt door de
ontwikkelaars. Deze elementen zouden nooit veranderd moeten
worden want dit breng de stabiliteit en functionaliteit in gevaar
van de website.

URL (Webadres)
De URL is het adres van de pagina,
Bijvoorbeeld www.bedrijf.com/over-het-bedrijf. Het systeem zal
een adres maken voor de pagina, maar dit kan gemanipuleerd
worden of weggehaald worden door het gebruik van het
Sprekende URL pad segment, onder het tabblad "algemeen" in de
pagina eigenschappen.

Verbergen in menu's
De functie In menu's -> "Verbergen" kun je een pagina
toegankelijk maken, door te linken of het geven van de URL aan
iemand, maar dit is niet in elk menu zichtbaar. Merk op dat het
nog steeds toegankelijk zal zijn door de interne zoekfunctie's en
zoekmachines, dus plaats geen vitale informatie op een pagina
met deze functie.

Verdeler
(element) Met dit element kun je een dunne lijn maken, tussen
twee elementen in. Dit is vooral gebruikt op de startpagina.

Verschillende talen
Dit is de taal behandeling in TYPO3, hiermee is het mogelijk om
kopieën van de standaard taal te maken en vervolgens de inhoud
te vertalen. Alle instellingen van het origineel zijn toegepast aan
het nieuwe. Een bezoeker kan gemakkelijk schakelen van taal

zonder de pagina te verlaten (als er een vertaling is van de
pagina).

Vragenlijst/enquête
(plug-in) Dit is een krachtig gereedschap voor enquêtes op je
website. Het verzameld alle informatie en slaat het op in TYPO3.

WEC Simpele map*
(plug-in) Deze plug-in voegt een kaart functie toe aan de website.
Welke naar een speciﬁek adres verwijst met gebruikt van de
Google map interface.

Zoek formulier
(element) Een zoekformulier is meestal al geïmplementeerd in
het website sjabloon wanneer het afgeleverd is. Dus dit element
is niet geïmplementeerd. Maar er is altijd een zoek resultaat
pagina die dit element bevat.

Zoek machine optimalisatie
Dit is iets waar we op focussen om goeie zoekresultaten te krijgen
in zoekmachines, zoals Google. Het houdt in dat je
sleutelwoorden, titels tags en beschrijvingen moet toevoegen aan
alle pagina's, maar als belangrijkste is inhoud op pagina's
toevoegen die belangrijke sleutel woorden bevatten die gelinkt
zijn aan je bedrijf. Lees hier meer over SEO

Zoekwoorden
Zoekwoorden worden toegevoegd aan een pagina om de
resultaten te verhogen op de zoekmachines, maar zijn niet zo
waardevol als de eigenlijke inhoud van de pagina. Wanneer
je trefwoorden / zoekwoorden toevoegt, zouden ze moeten
worden gescheiden door komma's, en niet meer dan een totaal
van 255 tekens beschikken. De Zoekwoorden kan je ook vinden
onder het tabblad "Metadata" in TYPO3.
* Deze verwijzen naar oudere versies van TYPO3, en zijn niet
toepasselijk op versie 6+.
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