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Achterkant/administrator gedeelte 
Toegang verkrijgen 

Ik heb nog geen account 
Om toegang te verkrijgen tot het administrator gedeelte heb je een eigen account nodig. Indien je die 
nog niet hebt, kan je naar https://scoutingflg.nl/registreer gaan. Hier moet je de volgende dingen 
invullen: 

• Gebruikersnaam 
o Hiermee log je later in 

• Echter naam 
o Dit is voor de administrator om bij te houden wie er allemaal al een account heeft 

• Wachtwoord 
o Je logt hiermee later in, in combinatie met de Gebruikersnaam 

• Herhaal wachtwoord 
o Om zeker te zijn dat je je wachtwoord goed hebt ingevuld, moet je hier je 

wachtwoord opnieuw invullen. 
• E-mailadres 

o Het E-mailadres waarop je je account wil registreren. 

Zodra je tevreden bent met wat je ingevuld hebt kan je op de knop “Registreer” drukken. Zodra dit 
gedaan is wordt er een account aangemaakt voor je. Geef je gebruikersnaam vervolgens door aan de 
webmaster (via een mail naar webmaster@scoutingflg.nl) zodat die kan zorgen dat jij de juiste 
rechten krijgt. Ga vervolgens door naar onderstaand kopje. 

Ik heb al een account 
Om in te loggen in het administrator gedeelte, dien je naar https://scoutingflg.nl/admin te gaan. Hier 
dien je je gebruikersnaam en wachtwoord (ingevuld bij het registreren van je account) in te vullen en 
op “Inloggen” te drukken. Zodra je dit gedaan hebt, en de juiste gegevens ingevuld zijn, ben je 
ingelogd. Je komt nu in het Administratiescherm: 
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Gebruikersbeheer 

Eigen gebruiker aanpassen 
Iedereen kan zijn eigen gebruiker aanpassen en je eigen gegevens inzien. Zo kan je je wachtwoord 
aanpassen, je echte naam veranderen en je e-mailadres. Om dit te doen, dien je ingelogd te zijn in 
het administratorgedeelte van de website. Ga vervolgens in het menu naar “Gebruikers > Mijn 
gegevens”. Je krijgt dan een pagina te zien waar je bovenstaande dingen kan veranderen. 

Als je je wachtwoord niet wil veranderen, maar wel iets anders, dienen die velden leeg te blijven. Als 
je tevreden bent met je wijzigingen, druk op je op “Opslaan” om deze door te voeren. 
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Media 

Foto’s en albums beheren en categorieën 
Om albums en/of foto’s te beheren, dien je eerst naar het Album overzicht te gaan. Dit kan je doen 
door in het menu naar “Media > Albums” te gaan. Je komt dan op een overzicht uit met alle albums 
die jij mag inzien/wijzigen: 

 

Als je een album wil verwijderen, druk je op de rode X in dezelfde rij. Dit verwijdert dan direct het 
album. Mocht je een album willen wijzigen, druk dan op de blauwe moersleutel die ernaast staat. Als 
je een nieuw album wil aanmaken, druk dan op de groene + rechtsboven op de pagina. 

Foto’s kan je alleen maar uploaden in een al aangemaakt album. Zowel het aanmaken als wijzigen 
brengen je naar dezelfde pagina: Het album wijzigen pagina: 
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Bij het aanmaken van een album moet je de volgende gegevens invullen: 

• Naam 
o Dit wordt de naam van het album 

• Beschrijving 
o Een optioneel stukje tekst dat weergegeven wordt op de albumpagina op de hoofdsite 

• Privaat album 
o Als dit vinkje aanstaat is het album niet standaard zichtbaar op de website, alleen als 

je de directe link weet. 
• Categorie 

o Dit is bedoeld om aan te geven voor welke categorie/speltak/afdeling je het album 
aanmaakt 

• Afbeelding 
o Dit wordt de omslagfoto van het album dat je gaat aanmaken. 

Deze gegevens zijn uiteraard ook te wijzigen als je album al aangemaakt is. Je kan echter pas foto’s 
uploaden zodra je album is opgeslagen. Druk daarom bij het aanmaken van een album eerst op 
“Opslaan” onderaan de pagina. De pagina herlaadt dan, en er komt een knop onderaan de pagina 
beschikbaar genaamd “Add file”. Deze is al gelijk zichtbaar bij een al bestaand album waar je foto’s 
van wil veranderen/bijvoegen. 

 

Zodra je op “Add files” drukt kan je meerdere bestanden in 1x selecteren die allemaal geüpload 
worden. Mocht je een bestand willen verwijderen in je album, kan je op de rode “Delete” achter de 
geüploade foto drukken. 
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Downloads 
Downloads kan je bereiken door in het menu naar “Media>Downloads” te gaan. Hier krijg je een 
overzicht van alle downloads te zien. Hier kan je een nieuwe download aanmaken of er 1 aanpassen. 
Je komt hierbij op de volgende pagina: 

 

Hier moet je het volgende doen: 

• Door bij “Bestand” op het knopje te drukken, kan je het bestand dat je wil uploaden 
selecteren. 

• Naam is de naam van de download je je aanmaakt/veranderd 
• Type is het type van je download. Je kan hier kiezen uit: 

o Verslag 
o Groene blad 
o Anders  
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Documentsgeschiedenis 
 

Versie Uitgiftedatum Veranderingen 
1.1 2019-05-07 Update afbeeldingen naar nieuwste versie 
1.0 2019-03-07 Creatie document 

 


