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Algemeen: Avada Builder 
Voor het beheren van jouw website is door WEBCOMP het thema Avada geïnstalleerd. Dit thema maakt ook 
gebruik van Avada Builder. Hiermee wordt de lay-out van je pagina’s bepaald en kun je deze eenvoudig 
aanpassen.  
    
Minimaal is er hiermee een content-sjabloon (template) voor een webpagina door WEBCOMP voor jouw 
website ontwikkeld. Maar je site kan eventueel ook nog andere templates hebben voor bijvoorbeeld 
berichten. 
 
Elke template bestaat uit meerdere elementen (ook wel blokken genoemd), bijvoorbeeld een tekstelement of 
een afbeeldingelement.  
Een element kan voor de gehele website gelden, dan heeft deze een afwijkende kleur met een aardbol-

icoon:  Wanneer je in dit element dingen wijzigt of verwijderd, word dit op de hele website doorgevoerd.   
 

Verder kan je template een code blok hebben met het icoon , deze moet je niet wijzigen. Daarnaast kan 
in een tekst element een zogenaamde ‘shortcode’ staan. Dit is een technische code waar WordPress ‘iets’ 
mee doet bij het tonen van de webpagina. Ook kan dit een code zijn om een extra invulveld, die is 
aangemaakt door WEBCOMP, op deze plek te tonen. De shortcodes staan tussen vierkante haken: [ ] Deze 
moet je dus niet wijzigen of verwijderen. 
    

Algemeen: Extra velden 
Het kan zijn dat WEBCOMP voor jouw website een aantal extra velden heeft ingericht. Deze velden kunnen 
afhankelijk van hun toekenning te zien zijn bij het beheren van pagina’s, berichten, producten, etc.. De extra 
velden kunnen zowel bovenaan, rechts in de sidebar of onderaan staan.     
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Website: Pagina toevoegen 
 Klik in het menu op Pagina’s 

 Klik in het menu op Nieuwe pagina 

 Vul een (korte) titel in voor de nieuwe pagina 
(deze titel wordt gebruikt in de url. Dus bijvoorbeeld de pagina met hier een titel ‘Contact’ krijgt op de website van WEBCOMP 
de url ‘webcomp.nl/contact’) 

 (klik evt. op de knop Avada Builder om deze te activeren)  
 
Je kunt nu helemaal een eigen webpagina opbouwen, maar in de meeste gevallen is er voor je website 
minimaal 1 content-sjabloon gemaakt (template) door WEBCOMP. In deze instructie wordt uitgegaan van 
een van te voren gemaakte template: 
 

 Klik op de knop Voorgebouwde pagina 

 Klik op tabblad Templates 
 
In het scherm verschijnt nu 1 of meerdere content-sjablonen. Kies afhankelijk van de beschikbare templates 
en het  soort pagina die je nu wilt maken de juiste template. Wanneer je de muisaanwijzer bij de 
desbetreffende template op de optie Load zet, verschijnt er een keuzemenu.  
 

 Kies voor Vervang alle pagina inhoud 

 Indien je pagina een subpagina van een andere pagina is, kies dan bij Pagina-attributen de juiste 
hoofdpagina (Hoofd)  

 Sla voor de zekerheid de pagina nu eerst als concept op door rechts bovenaan op de knop Concept 
opslaan te klikken 

 
Nu kun je content zoals teksten en afbeeldingen toevoegen in een element: 

 

 Ga met de muisaanwijzer op het element staan dat je wilt wijzigen en klik op het knopje Element 
Opties: 

 
 Nu kun je wijzigingen aanbrengen in dit element.  

 

 Aanmaken link naar pagina of website: 

o selecteer de tekst of afbeelding en klik op Link invoegen  

o klik op Linkinstellingen   
o je kunt nu een url invullen of een item (pagina) van je website selecteren 

(wanneer je een externe url invult en je niet wilt dat bezoekers je website ‘kwijt zijn’, dan kun je het beste een vinkje 
zetten voor Open link in nieuw tabblad)  

o klik op de knop Link toevoegen 

 Aanmaken link naar bestand: 
o  ga met de cursor op de juiste plek staan voor een linktekst of selecteer de afbeelding en klik 

links boven het content scherm op   
o upload eventueel een nieuw bestand en pas daarna eventueel (rechts in het scherm) de 

Titel aan voor dit bestand 
o klik vervolgens op de knop In pagina invoegen  

 Klik op de knop OPSLAAN 

 Wijzig eventueel een ander element 

 Klik na het wijzigen op de knop Publiceren om de pagina ook echt online te zetten OF 

 Bewaar het concept door op Concept opslaan te klikken 
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Website: Pagina wijzigen 
 Klik in het menu op Pagina’s 

 Dubbelklik op de desbetreffende pagina 

 Nu kun je content zoals teksten en afbeeldingen wijzigen in een element (zie instructies toevoegen) 

 Klik, om de wijzigingen online te zetten, op de knop rechts bovenaan op de knop Bijwerken 
 

Website: Pagina opnemen in het menu 
 Klik in het menu op Weergave 

 Klik daaronder in het menu op Menu’s 

 Indien er meerdere menu’s zijn kies dan het juiste menu bij Een menu selecteren om te wijzigen en 
klik op Selecteren 

 Open eventueel onder Menu items toevoegen het menu Pagina’s 

 Klik dan op de tab link Alles tonen 

 Zet een vinkje voor de pagina die je wilt toevoegen aan het menu 

 Klik op de knop Aan menu toevoegen 

 De pagina verschijnt nu rechts bij het menustructuur onder aan het menu 

 Je kunt de pagina verplaatsen in het menu en eventueel ook onder een ander menu-item plaatsen 
door de pagina met de muis te  verslepen (ingedrukte muisknop en bewegen muis) 

 Klik op de knop rechts Menu opslaan 
  

Website: Externe website of andere links opnemen in menu 
 Klik in het menu op Weergave 

 Klik daaronder in het menu op Menu’s 

 Indien er meerdere menu’s zijn kies dan het juiste menu bij Een menu selecteren om te wijzigen en 
klik op Selecteren 

 Open onder Menu items toevoegen het menu Aangepaste links 

 Vul de url in voor de link 

 Vul de titel voor dit menu-item 

 Klik op de knop Aan menu toevoegen 

 De link verschijnt nu rechts bij het menustructuur onder aan het menu 

 Je kunt de link verplaatsen in het menu en eventueel ook onder een ander menu-item plaatsen door 
de link met de muis te  verslepen (ingedrukte muisknop en bewegen muis) 

 Klik op de knop rechts Menu opslaan 

 

Website: Pagina in prullenbak 
 Klik in het menu op Pagina’s 

 Zet de muisaanwijzer op de desbetreffende pagina 

 Klik nu op de link Prullenbak 
 

Website: Pagina weer uit prullenbak halen 
 Klik in het menu op Pagina’s 

 Klik bovenaan het overzicht op Prullenbak 

 Zet de muisaanwijzer op de desbetreffende pagina 

 Klik nu op de link Herstellen 
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Nieuws: Bericht toevoegen  
 Klik in het menu op Berichten 

 Klik in het menu op Nieuw bericht 

 Vul een (korte) titel in voor het nieuwe bericht 
(deze titel wordt gebruikt in de url. Dus bijvoorbeeld een bericht met hier een titel ‘Nieuwe website’ krijgt op de website van 
WEBCOMP de url ‘webcomp.nl/2020/02/16/nieuwe-website’) 

 (klik evt. op de knop Avada Builder om deze te activeren)  
 
Je kunt nu helemaal een eigen berichtpagina opbouwen, maar in de meeste gevallen is er voor je 
nieuwsberichten een content-sjabloon gemaakt (template) door WEBCOMP. In deze instructie wordt 
uitgegaan van een van te voren gemaakte template: 
 

 Klik op de knop Voorgebouwde pagina 

 Klik op tabblad Templates 
 
In het scherm verschijnt nu 1 of meerdere content-sjablonen. Kies de juiste template voor het bericht. 
Wanneer je de muisaanwijzer bij de desbetreffende template op de optie Load zet, verschijnt er een 
keuzemenu.  
 

 Kies voor Vervang alle pagina inhoud 

 Wanneer er voor berichten categorieën zijn ingesteld (door WEBCOMP), dan kun je dit bericht 
koppelen aan een categorie. Zet dan bij Categorieën voor de desbetreffende categorie een vinkje.  

 Sla voor de zekerheid de pagina nu eerst als concept op door rechts bovenaan op de knop Concept 
opslaan te klikken 
 

Nu kun je content zoals teksten en afbeeldingen toevoegen in een element: 
 

 Ga met de muisaanwijzer op het element staan dat je wilt wijzigen en klik op het knopje Element 
Opties : 

 
 Nu kun je wijzigingen aanbrengen in dit element.  

 Aanmaken link naar pagina of website: 

o selecteer de tekst of afbeelding en klik op Link invoegen  

o klik op Linkinstellingen   
o je kunt nu een url invullen of een item (pagina) van je website selecteren 

(wanneer je een externe url invult en je niet wilt dat bezoekers je website ‘kwijt zijn’, dan kun je het beste een vinkje 
zetten voor Open link in nieuw tabblad)  

o klik op de knop Link toevoegen 

 Aanmaken link naar bestand: 
o  ga met de cursor op de juiste plek staan voor een linktekst of selecteer de afbeelding en klik 

links boven het content scherm op   
o upload eventueel een nieuw bestand en pas daarna eventueel (rechts in het scherm) de 

Titel aan voor dit bestand 
o klik vervolgens op de knop Invoegen in bericht  

 Klik op de knop OPSLAAN 

 Wijzig eventueel een ander element 

 Klik na het wijzigen op de knop Publiceren om de pagina ook echt online te zetten OF 

 Bewaar het concept door op Concept opslaan te klikken 

Nieuws: Bericht wijzigen 
 Klik in het menu op Berichten 

 Dubbelklik op het desbetreffende bericht 

 Nu kun je content zoals teksten en afbeeldingen wijzigen in een element (zie instructies toevoegen) 

 Klik, om de wijzigingen online te zetten, op de knop rechts bovenaan op de knop Bijwerken 
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Nieuws: Bericht in prullenbak 
 Klik in het menu op Berichten 

 Zet de muisaanwijzer op het desbetreffende bericht 

 Klik nu op de link Prullenbak 
 

Nieuws: Bericht weer uit prullenbak halen 
 Klik in het menu op Berichten 

 Klik bovenaan het overzicht op Prullenbak 

 Zet de muisaanwijzer op het desbetreffende bericht 

 Klik nu op de link Herstellen 

 

Webwinkel: Overzicht bestellingen 
 Klik in het menu op WooCommerce 

 Klik op het icoontje   achter een bestelling om de details te bekijken 
 

Webwinkel: Product toevoegen 
 Klik in het menu op Producten 

 Klik op Nieuw toevoegen 

 Vul de naam in voor het nieuwe product 

 Vul een uitgebreide omschrijving in (evt. met opmaak, zie voorbeeld) 
  

 
 Kies bij Productcategorieën (rechterkant scherm)  eventueel een categorie of maak een nieuwe aan: 

 

 
 Vul bij Producttags (rechterkant scherm)  eventueel een trefwoord in of selecteer een bestaande via 

de link Kies uit de meestgebruikte tags: 
 

 
 

 Kies een Productafbeelding (rechterkant scherm) door op Productafbeelding instellen te klikken 



 
Instructies WordPress  pagina 7 van 7 

 

 Klik op Bestanden uploaden 

 Klik op Bestanden selecteren 

 Kies een afbeelding om te uploaden 

 Wijzig evt. de Titel 
 Klik op Productafbeelding instellen 

(wanneer je van een product meerdere afbeeldingen wilt laten zien in de webwinkel, dan kun je ook een Productgalerij 
aanmaken; dit werkt op dezelfde manier als het instellen van een Productafbeelding)  

 Vul bij de sectie Algemeen de prijs in 
 

 
 

 Klik op de sectie Verzendmethoden 

 Selecteer de juiste Verzendklasse 
(laat op ‘Geen verzendklasse’ staan om geen verzendkosten te berekenen voor dit product) 

 Vul een Korte productomschrijving in 
 

 
 Rechts bovenaan kun je een concept opslaan en een voorbeeld bekijken. 

 Wanneer je het product wilt laten zien in de webwinkel, klik dan op Publiceren 
 

Webwinkel: Product wijzigen 
 Klik in het menu op Producten 

 Dubbelklik op het desbetreffende product 

 Wijzig de gegevens 

 Klik, om de wijzigingen op te slaan en online te zetten, op de knop rechts bovenaan op de knop 
Bijwerken 
 

 


