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Voorwoord
Voor dit boekje heb ik een aantal handige websites voor webmasters bij
elkaar gezocht. Veel ervan bezoek ik zelf ook regelmatig. In ieder geval
één keer per jaar, als ik ze allemaal naloop, en controleer of ze inderdaad
nog in de lucht zijn. Zo niet, dan haal ik ze weg, en natuurlijk voeg ik dan
ook gelijk weer nieuwe websites toe die ik in de loop van dat jaar heb
ontdekt.
Op de meeste websites die je in dit boekje aantreft vind je gratis tools of
programma’s. Zo kun je de kosten van het ontwikkelen van je website zo
laag mogelijk houden. En mocht je zelf nog websites tegenkomen die je
erg handig vindt en die niet in dit boekje staan, dan zou ik het leuk
vinden als je me die even doorgeeft (via het contactformulier op mijn
website).
Veel succes met het ontwikkelen en uitbreiden
van je website!
Boukeline Arnold
Mijn-eigen-website.nl
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1. Templates
Natuurlijk kun je je site helemaal vanaf de grond gaan opbouwen, maar
je maakt het jezelf een stuk gemakkelijker als je uitgaat van een kant-enklaar template. Er zijn er zo veel beschikbaar, dat er altijd wel iets te
vinden is dat kan dienen als basis voor je site.
Het merendeel van de websites bestaat uit een ruimte voor een logo,
een menubalk (horizontaal of verticaal), eventueel een extra kolom links
of rechts, en een gedeelte onderaan met een copyright-regel en
misschien wat links. Zoek een template uit dat je mooi vindt en dat de
onderdelen bevat die jij nodig hebt, en je bent al een flink eind op weg.
De details (achtergrond, logo, etc.) pas je later aan.

Resources:
Mijn-eigen-website.nl
Het voordeel van de templates van Mijn-eigen-website.nl is, dat ze
op een moderne manier gebouwd zijn (in HTML5 en CSS3) en dat ze
responsive zijn, dat wil zeggen dat ze zich vanzelf aanpassen aan het
formaat van het beeldscherm waarop je ze bekijkt.
Bovendien staat er op de site van Mijn-eigen-website.nl een instructie
over het aanpassen van deze templates.

Open Designs
De templates die op deze website staan, mag je gratis gebruiken, ook
voor commerciële doeleinden. Ze hebben allemaal een zgn. Creative
Commons licentie. Wel moet je in sommige gevallen de naam van de
maker laten staan. Niet alle templates zijn in html5 gebouwd, en ze zijn
ook niet allemaal responsive. Als je op een template klikt, krijg je meer
informatie te zien over de html-versie en licentie.
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2. HTML-editors
Eigenlijk zijn html-editors niet meer dan veredelde tekst-editors. En
hoewel je met een standaard tekstbewerkingsprogramma als Kladblok
ook webpagina’s zou kunnen bouwen, maakt een speciale html-editor
het je wat gemakkelijker, vooral omdat je door de verschillende kleuren
direct ziet wat html-code is en wat de eigenlijke tekst van je pagina’s.

Resources:
Notepad++
Notepad++ is een Windows-programma voor de bewerking van webpagina’s. Wat handig is, is dat je de zoek- en vervangfunctie in één keer
voor alle geopende bestanden kunt laten uitvoeren. Gemakkelijk als je
bijvoorbeeld iets moet veranderen in onderdelen van je website die op
elke pagina terugkomen.
App Store
Als je op een Mac werkt, kun je het beste even kijken wat er in de App
Store beschikbaar is. Je vindt daar o.a. TextWrangler nog, een programma waar ik jarenlang veel mee heb gewerkt, maar dat er langzamerhand
uit gaat. Andere gratis editors die je daar vindt zijn HTML5 editor en
HelloWeb Free, maar met geen van beide heb ik ervaring.
Brackets
Brackets is misschien wat lastiger als je net begint, maar als je al een
tijdje bezig bent met het maken van je eigen webpagina’s en je weet hoe
het werkt, dan zou je kunnen overgaan op dit programma. Het kan wat
meer dan de beide voorgaande (het vult bijvoorbeeld uit zichzelf eindtags toe als je een begin-tag typt). Maar voor een beginner kan dit juist
wat verwarrend zijn. Draait onder Windows, Mac en Linux.
Arachnophilia
Arachnophilia is een programma geschreven in Java, wat betekent dat
het geschikt is voor elk besturingsprogramma. Dus of je nu op een
Windows-, Mac- of Linux-computer werkt, deze html-editor kun je altijd
gebruiken. Het is een zeer uitgebreid programma, met als consequentie
natuurlijk dat het wat tijd kan kosten voordat je er goed mee kunt
werken.
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HTML Cheat sheet van Digital.com
Dit is wel geen html-editor, maar iets wat je zeker van pas zult komen als
je met html-editors aan het werk bent: een (Engelstalig) overzicht van
alle html-elementen, inclusief een korte beschrijving en codevoorbeelden.
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3. Achtergrondpatronen
Website-achtergronden met een patroontje erin bestaan meestal uit één
kleine afbeelding, die zowel in verticale als in horizontale richting wordt
herhaald. Die afbeelding is dan zo ontworpen dat er daarbij geen lelijke
randen ontstaan en daardoor lijkt het net alsof er een soort van ‘behang’
achter je website zit.

Resources:
GR Sites
Hier vind je een enorme collectie achtergrond-patroontjes. Om je te
helpen je weg daarin te vinden kun je selecteren op kleur of op motief.
Wat je hier ook vindt, is een interface voor het zelf ontwerpen van een
patroon, bijvoorbeeld op basis van tekst. Leuk als je een achtergrond
wilt maken met je eigen naam of bedrijfsnaam erin bijvoorbeeld.
ava7 patterns
Een eenvoudige, frisse site, waar je een patroon kunt selecteren op
basis van bepaalde kleuren of vormen (helaas geen combinatie van
beide). Als je op live preview klikt, zie je hoe zo’n patroontje eruitziet als
hij als achtergrond wordt gebruikt voor een website.
BgPatterns
BgPatterns is een leuke webtoepassing waarmee je online je eigen
achtergrondpatroontjes maakt. Gebruik de menubalk aan de rechterkant
om kleuren en patroontjes te kiezen. Het werkt heel intuïtief allemaal,
dus klik en sleep totdat je tevreden bent, en download dan je patroon.
DinPattern
Op DinPattern vind je originele, kunstzinnige patronen, allemaal van de
hand van dezelfde ontwerper: Evan Eckard. Als je iets bijzonders zoekt
voor je site, moet je hier eens rondkijken. Je kunt ook alle beschikbare
patronen in één keer downloaden als zip-bestand, zodat je ze rustig op
je eigen computer kunt uitproberen.
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Stripe Generator
Houd je van streepjes, dan biedt de Stripe Generator een leuke online
tool om zelf achtergronden te maken met een streepje erin. De afstand
tussen de strepen, de breedte ervan, de kleuren, alles kun je zelf
instellen. Ben je klaar, dan download je het png-bestand naar je eigen
computer en kun je het gebruiken als achtergrond voor je website.
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4. Foto’s en clipart
Foto’s (of ander beeldmateriaal) maken je webpagina’s direct een stuk
aantrekkelijker. En het hoeven echt niet je eigen foto’s te zijn. Er zijn heel
wat sites waar je een leuke website-foto of clipart kunt downloaden.
De sites hieronder bieden allemaal gratis afbeeldingen aan. Meestal zijn
daar wel voorwaarden aan verbonden. Soms mag je ze alleen gratis op
een niet-commerciële site plaatsen, soms wordt een link terug verwacht
(in een enkel geval zijn er helemaal geen voorwaarden). Lees dus altijd
goed de terms and conditions voordat je iets downloadt en op je website
zet.

Resources:
Pixabay
Gratis foto’s en vector-illustraties van goede kwaliteit uit het public
domain, die je dus mag plaatsen zonder bronvermelding – ook voor
commercieel gebruik.

Unsplash
Een verzameling prachtige foto’s in hoge resolutie die je zonder
bronvermelding op elke website mag gebruiken - ook op commerciële
websites.

FreeImages
Enorme collectie met meer dan 350.000 foto’s, gemaakt door meer dan
30.000 fotografen. Klik op een foto en kijk onder ‘Photo details’ om te
zien wat de usage options zijn. (Meestal mag je de foto gratis op je website plaatsen.)
morgueFile
Verzameling foto’s van een groot aantal fotografen, die je meestal vrij
mag gebruiken en bewerken voor je eigen projecten (zoals je website).
Vaak wordt wel gevraagd dat je daarbij vermeldt wie de maker van de
foto is. Als je op de foto’s klikt, dan zie je precies wat je er wel en niet
mee mag doen.
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Freepik
Zowel een site die het web afzoekt naar gratis afbeeldingen, als een
bron van gratis afbeeldingen zelf, waar ontwerpers hun werk aanbieden
om zichtbaar te worden op internet. Wel wordt er van je verwacht dat je
een vermelding opneemt naar de maker.
Open Clip Art Library
Alle clipart die je hier vindt, bevindt zich in het public domain. Dat houdt
in dat de clipart onbeperkt en gratis te gebruiken is, ook door commerciële websites. De clipart kun je downloaden in .svg- of .png-formaat.

IcoMoon
IcoMoon heeft een grote collectie icoontjes, waarvan ook weer een flink
aantal gratis zijn. Via Github kun je ze downloaden in verschillende
afbeeldingsformaten.

CSS Tricks - Shapes of CSS
Heb je wat simpeler vormen nodig voor je website, dan geeft CSS Tricks
met The Shapes of CSS je de css-code daarvoor. Dus zo zorg je voor
vormen en kleuren op je website, zonder dat je echt een grafische
afbeelding gebruikt.
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5. Favicons
Een favicon is een klein icoontje dat je vooraan in de adresbalk van je
browser ziet staan – en ook vaak in je favorietenlijst en bladwijzers. Het
is eigenlijk niets anders dan een mini-afbeelding die bij een website
hoort.
Het favicon-icoontje is altijd vierkant, nooit groter dan 64x64 pixels, en
nooit kleiner dan 16x16 pixels – behoorlijk klein dus. Het betekent dan
ook dat je icoontje vrij eenvoudig moet zijn: details gaan gauw verloren.
Er bestaan twee soorten favicons: stilstaande en bewegende (animated).

Resources:
X-icon editor
Deze website biedt twee manieren om een icoontje te maken: je kunt
een groter afbeeldingsbestand importeren en dat converteren, óf je kunt
zelf een icoontje maken op ‘ruitjespapier’.

Favicon.cc
Ook op deze site heb je twee mogelijkheden: een afbeelding importeren
en converteren, óf zelf een ontwerp maken op het ‘ruitjespapier’ van de
website. De ontwerpmogelijkheden zijn hier wat minder dan bij de X‐icon
editor, maar een voordeel is wel dat je hier een bewegend icoontje kunt
maken.
FavIcon from Pics
Deze site is handig als je van een bestaande afbeelding wilt uitgaan,
maar daar een bewegend icoontje van wil maken. Er staat een kort
YouTube-filmpje op de site waarin je duidelijk kunt zien hoe je te werk
moet gaan.
Favicon generator van Your Webhost
Een Nederlandstalige website waar je zonder veel poespas een favicon
maken kunt op basis van een bestaande afbeelding.
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6. Fotobewerking
Als je je eigen website maakt, kun je niet zonder een programma voor
fotobewerking. Zo’n programma kun je gebruiken om je eigen foto’s te
bewerken of om zelf achtergrondafbeeldingen te maken, maar je kunt er
ook bestaande foto’s mee bijsnijden en aanpassen, zodat ze geschikt
zijn om op je site te worden geplaatst.

Resources
Paint.net
Paint.net is een heel uitgebreid programma, vergelijkbaar met Photoshop. Maar juist omdat het zo uitgebreid is, kan het wel even duren
voordat je het onder de knie hebt.
Als je nog nooit met dergelijke software hebt gewerkt, kun je misschien
beter beginnen met een wat eenvoudiger programma als IrfanView of
PhotoScape. Er is wel een forum waar je terechtkunt met vragen (en
waar je ook online tutorials vindt), maar zowel forum als tutorials zijn
Engelstalig. Paint.net draait (jammer genoeg) alleen onder Windows.
PhotosScape
PhotoScape is een wat eenvoudiger programma dan Photoshop of
Paint.net. Heb je niet veel ervaring in fotobewerking, dan is dit een
prettig programma om mee te beginnen. Het is gratis, en er is zowel een
Windows- als een Mac-versie beschikbaar.
Inkskape
Inkscape is tekensoftware, vergelijkbaar met een programma als Adobe
Illustrator. Inkscape heeft heel veel mogelijkheden, dus je moet er zeker
wat tijd voor uittrekken als je ermee wilt gaan werken. Om je te helpen
zijn er Engelstalige tutorials, forums en een wiki.
Het belangrijkste verschil tussen Paint.net en Inkscape is dat je met
Inkscape vector-illustraties maken kunt. Dat houdt in de praktijk in dat je
er afbeeldingen mee maken kunt die te vergroten zijn zonder dat ze aan
kwaliteit inboeten. Met Paint.net maak je bitmap illustraties, afbeeldingen die niet zomaar te vergroten zijn zonder kwaliteitsverlies. Inkscape
draait onder Windows en Linux.
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GIMP
GIMP is grafische software die zowel onder Windows, Mac als Linux kan
draaien. Het is een zeer uitgebreid programma, waarmee je zelf afbeeldingen kunt maken, bewerken of converteren. Er is een Nederlandse
gebruikershandleiding van dit programma, maar die is (nog) niet helemaal volledig.
IrfanView
IrfanView is eenvoudige software om bestaande afbeeldingen mee te
bewerken. Een voordeel van dit programma is dat het snel te leren is. En
je kunt er nog behoorlijk veel mee: thumbnails maken, foto’s bijsnijden,
tekst invoegen in afbeeldingen, panorama-foto’s maken, enz.
Wat IrfanView alleen niet kan, is met ‘lagen’ werken: verschillende
afbeeldingen over elkaar heen schuiven en ze daarna samenvoegen tot
één geheel. Daarvoor heb je een programma als Paint.net of GIMP
nodig. IrfanView draait onder Windows.
Pixlr Editor
De Pixlr Editor is een online programma voor fotobewerking. Je hoeft
hiermee dus geen software naar je eigen computer te downloaden om je
foto’s te bewerken of nieuwe afbeeldingen te maken. Gebouwd in Flash,
dus platform-onafhankelijk. De interface is in het Nederlands, de
(beperkte) ondersteuning in het Engels.
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7. Slideshows
Heb je een verzameling foto’s die je op je site wilt laten zien, dan kun je
dat het beste doen met behulp van een fotoalbum of een slideshow. De
scripts daarvoor hoef je niet zelf te schrijven, er zijn genoeg sites waar je
kant-en-klare fotoalbum- of slideshow-software vindt.

Resources:
ResponsiveSlides
Een slideshow-script van de Finse Viljami Salminen dat − zoals de naam
al aangeeft − past binnen een responsive ontwerp. Dat wil zeggen dat
de breedte van deze slideshow zich automatisch aanpast aan de breedte van het scherm van degene die je pagina bekijkt. Een installatieinstructie is te vinden op Mijn-eigen-website.nl.
Lightbox
Lightbox is eenvoudig script waarmee je afbeeldingen kunt laten vergroten op dezelfde pagina. Lightbox is gemakkelijk te installeren en werkt in
de meeste browsers. Geschikt voor zowel een enkele afbeelding als voor
verzamelingen.
SimpleViewer
Ook met SimpleViewer maak je fotopresentaties die er erg verzorgd
uitzien. Behalve de gratis versie is er ook een Pro-versie, die nog wat
meer mogelijkheden heeft. Voor een iets spectculairdere presentatie kun
je TiltViewer overwegen, een 3D fotoviewer. Beide toepassingen werken
op basis van Flash.
DynamicDrive
DynamicDrive biedt scripts in verschillende categorieën: variërend van
slideshows tot albums en viewers. Er wordt duidelijk aangegeven door
welke browsers elk script wordt ondersteund.
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8. Muziek
Soms kan het leuk zijn om je pagina’s ‘aan te kleden’ met muziek of om
bijvoorbeeld bepaalde geluidseffecten toe te voegen aan de video’s die
je voor je site maakt. Normaal gesproken moet je een vergoeding betalen voor elke keer dat je een nummer laat horen, maar haal je geluidsbestanden van een van de volgende sites, dan hoeft dat niet te doen.

Resources:
ccMixter
Alle tracks die je hier vindt, vallen onder de Creative Commons licentie.
Dat betekent dat je zonder meer toestemming hebt om ze voor privédoeleinden te gebruiken. Daarnaast vind je hier ook tracks die je gratis in
commerciële projecten gebruiken mag (meestal moet je wel een bronvermelding opnemen).
Free Music Archive
Wat je mag doen met de tracks die je van de Free Music Archive
downloadt, hangt af van de licentie van elke track. Sommige mag je
alleen downloaden voor persoonlijk gebruik, andere mag je zonder meer
op je website laten horen of gebruiken in een filmpje dat je wilt maken.
Opsound
Ook de nummers op Opsound.org vallen onder de Creative Commons
licentie. Vaak wordt er wel verwacht dat je een link terugplaatst naar de
site van de makers of naar die van de musici.

© 2017 Mijn-eigen-website.nl ‒ pag. 15 ‒ Handige websites voor webmasters - Inhoud

9. Teksten
Aan website-teksten worden heel wat eisen gesteld. Ze mogen natuurlijk
geen spelfouten of grammaticale fouten bevatten en moeten qua niveau
goed aansluiten bij je doelgroep. Verder moeten ze aantrekkelijk gepresenteerd zijn en duidelijk gestructureerd (dit laatste is zowel belangrijk
voor je bezoekers als voor de zoekmachines). De sites hieronder kunnen
je helpen als je op dit gebied ondersteuning nodig hebt.

Resources:
Woordenlijst.org
Op deze site van de Nederlandse Taalunie staat de officiële spelling van
de meeste Nederlandse woorden. Verder vind je op Woordenlijst.org een
Leidraad, waar je antwoorden vindt op vragen als: Wanneer schrijf je iets
los, wanneer aan elkaar, en wanneer met een koppelteken ertussen?
Hoe vervoeg je Engelse werkwoorden als faxen, downloaden, saven, et
cetera?
E-book Toegankelijk Schrijven voor het Web
Eigenlijk hoort dit e-book van The Internet Academy (dat gratis te
downloaden is) bij de training Toegankelijk Schrijven voor het Web, maar
met de uitstekende tips en richtlijnen die je erin vindt kun je natuurlijk
altijd je voordeel doen.
Het e-book richt zich grotendeels op tekst, maar daarnaast komen er
ook tips aan bod die betrekking hebben op afbeeldingen, audio- en
videomateriaal.
schrijvenvoorinternet
Dit is een blog, waarop Aartjan van Erkel (auteur van het boek Verleiden
op internet) copywriting-tips geeft aan schrijvers van webteksten. Onder
de blogposts vind je intrigerende artikelen als: ‘Laat je tekst eens
bloeden’, ‘Waarom de website van veel ondernemers hun klanten totaal
niet boeit’, ‘Durf jij dit te zeggen op je website?’ en ‘JIJ of U zeggen op
je website, wat is beter?’.
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Naar Voren
Deze site wordt niet meer bijgehouden, maar dient nog wel als archief,
waar je een aantal goede artikelen vindt over het schrijven van artikelen
voor internet. ‘Structuur in je webtekst’, ‘Een lekkere kop’ en ‘Schrijven
is geen kunst’ zijn bijvoorbeeld interessant leesvoer voor webmasters.
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10. Contactformulieren
Bouw je je eigen website, dan ontkom je er niet aan: een contactformulier maken. Het is een must voor iedere site. Je bezoekers kunnen op die
manier contact met je opnemen zonder dat je direct je e-mailadres hoeft
prijs te geven. Bij alle sites die ik op deze pagina heb opgenomen kun je
online zo'n e‐mailformulier maken.

Resources:
Contactformulier van Mijn-eigen-website.nl
Op Mijn-eigen-website.nl vind je een videotutorial met formulier-script.
Het script is voorzien van een ingebouwde CAPTCHA-code. Hiermee
verklein je de kans op spam via je formulier, omdat robots dit formulier
niet kunnen versturen.

Webhelpje
Het gratis e-mail formulier dat je bij Webhelpje aanmaakt, blijft op de
server van dat bedrijf staan. Met een link op je eigen site verwijs je
ernaar (of je neemt het met behulp van een iframe op in je eigen site).
De kleuren van het formulier zijn aan te passen aan die van je eigen site,
en je bepaalt ook zelf wat de velden zijn die door je bezoeker moeten
worden ingevuld en welke tekst er op de bedankt-pagina moet verschijnen. Een nadeel van Webhelpje is dat er advertenties op je formulierpagina’s komen te staan.
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11. Gastenboeken
Met een gastenboek (of guestbook) maak je je website wat interactiever,
doordat je je bezoekers de kans geeft hun commentaar op je site te
plaatsen.

Resources:
DigiOz Guestbook
DigiOz Guestbook is een simpel te installeren gastenboek-script, dat
heel goed is in te passen op je eigen website.

MGB OpenSource Guestbook
MGB OpenSource Guestbook is solide gastenboek. In de software is
een Nederlandse taalmodule ingebouwd, maar de ondersteuning voor
dit programma is helaas volledig Duitstalig.

phpBook
phpBook heeft een rustig uiterlijk (bekijk de demo om een indruk te
krijgen). phpBook is in het Engels, maar er zijn Nederlandse templates
beschikbaar, zodat je dit gastenboek ook goed voor een Nederlandstalige site kunt gebruiken.

Disqus
Disqus is eigenlijk geen gastenboek, maar een zeer populair programma
waarmee je je bezoekers de mogelijkheid biedt een reactie te plaatsen
op je webpagina’s.
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12. Nieuwsbrieven
Als je een lijst hebt aangelegd met daarop de namen en e-mailadressen
van geïnteresseerde bezoekers van je website (een mailinglist), dan kun
je de relatie met die bezoekers verstevigen door ze af en toe een bericht
te sturen met informatie waar ze wat aan hebben. Dat kan in de vorm
van een nieuwsbrief.

Resources:
phpList
phpList is software die je op de server van je webhosting-provider zet.
Het goed instellen van dit programma kan wat tijd kosten, maar werkt
het eenmaal, dan heb je een zeer solide nieuwsbrief-functionaliteit.
Er bestaat ook een gehoste versie van phpList – waarbij de software op
de server van een ander bedrijf draait – maar daarvoor moet je betalen.
De software die je zelf downloadt en installeert, is gratis.

YMLP
De gratis versie van YMLP (Your Mailing List Provider) kun je gebruiken
voor maximaal 1000 contacten en je mag daarmee 1000 e‐mailberichten
per maand versturen. Dus is je abonneebestand niet zo groot, dan is dit
een goede optie.

Mautic
Mautic is een heel uitgebreid open source programma voor marketingdoeleinden. Zeker voor beginners kan het lastig zijn het te installeren,
maar is dat eenmaal gelukt, dan beschik je over een geweldige tool om
contact te houden met je bezoekers via nieuwsbrieven, autoresponders,
en nog veel meer.

© 2017 Mijn-eigen-website.nl ‒ pag. 20 ‒ Handige websites voor webmasters - Inhoud

13. Social media
Geen website is meer compleet zonder social media buttons erop. Dit
zijn knoppen waarmee je bezoekers je site en pagina’s snel kunnen
toevoegen aan hun favoriete social media sites (zoals Facebook, Twitter,
Hyves, LinkedIn, Google Bookmarks, ) enzvoort.

Resources:
AddThis
Populaire tool, met veel opties (o.a. codes voor websites, blogs of
cms’en) en keuze uit diverse stijlen. Je moet je wel registreren, maar dan
heb je ook toegang tot allerhande statistieken over je site.

ShareThis
ShareThis is grotendeels vergelijkbaar met AddThis, ook hier is
registratie vereist en kun je je statistieken bijhouden. AddThis biedt
verschillende codes en stijlen, voor gebruik op websites, blogs of in
cms’en.
AddToAny
Bij AddToAny heb je keuze uit een zestal standaard-buttons. Behalve het
aantal services dat je in de button-code wilt laten opnemen, en de
volgorde waarin je deze wilt laten zien, kun je ook een taal instellen
(waaronder Nederlands). Ook hier weer verschillende codes voor websites, blogs of diverse cms’en. Bij AddToAny hoef je je niet te
registreren..
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14. FTP-programma’s
Een ftp-programma heb je nodig om je bestanden over te brengen naar
de server van het hosting bedrijf dat je hebt gekozen (‘ftp’ staat voor file
transfer protocol oftewel een ‘protocol voor bestandsoverdracht’).

Resources:
FileZilla
FileZilla is fpt-software die geschikt is voor Windows, Linux, en Mac OS
X. De gebruikersinterface is in het Nederlands; tutorials om ermee te
leren werken zijn er alleen in het Duits en Engels. Met FileZilla kun je
over meerdere verbindingen bestanden naar een FTP-server te sturen en
ophalen, zodat het uploaden en downloaden van bestanden heel snel
gaat.
WinSCP
WinSCP is ftp-software voor Windows-gebruikers. Er is een Nederlandstalige versie van beschikbaar en een korte uitleg van de mogelijkheden in het Nederlands. Verder is alle informatie in het Engels. Je kunt
bij WinSCP kiezen tussen een Verkenner-achtige interface of een interface waarbij je alleen het toetsenbord gebruikt (werkt sneller, maar is
minder intuÏtief).
FireFTP
Als Mozilla Firefox je standaardbrowser is, kun je de Firefox-plugin
FireFTP installeren om bestanden te uploaden naar en downloaden van
de server van je webhost. FireFTP is gratis, en werkt onder Windows,
Mac OS X, en Linux.
Core FTP
Van CoreFTP bestaat er een gratis versie (LE) en een betaalde versie
(Pro). De gratis versie voldoet prima voor een gewone site. (Met de
betaalde versie kun je bijvoorbeeld bestanden met encryptie versleutelen
en van te voren invoeren op welke datum en tijd je bepaalde bestanden
precies wilt uploaden.) CoreFTP draait alleen onder Windows. Hulp en
tutorials zijn beschikbaar in het Engels.
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15. Domeinnamen en hosting
Hoewel domeinnamen en hosting gratis kunnen zijn, kun je hier toch
beter kiezen voor kwaliteit. Maar voor elk wat wils:

Resources:
Hostfree.nl
Hostfree is een webhosting service die bedoeld is voor websites met
lage tot gemiddelde bezoekersaantallen. Je krijgt 10GB schijfruimte en
100GB dataverkeer bij Hostfree, en je website wordt gehost op een
subdomein (bijvoorbeeld: mijnsite.hostfree.nl). Als je wilt, kun je ook zelf
een domeinnaam kopen en die aan je Hostfree-ruimte koppelen. Bij deze
webhoster mag je zelf scripts installeren (voor formulieren bijvoorbeeld).
One.com
Er is natuurlijk niets goedkoper dan gratis webhosting, maar goede en
goedkope hosting (inclusief een echte domeinnaam) hoeft niet duur te
zijn. Bij One.com heb je al webhosting plus een domeinnaam voor nog
geen 2 euro per maand. Dus voor de prijs hoef je het niet te laten.
Voor een beginnende site zit je altijd goed bij dit bedrijf. Je hebt er de
beschikking tot alle functionaliteiten die je maar nodig kunt hebben (óók
MySQL) en er is dag en nacht iemand beschikbaar om vragen te beantwoorden (hoewel ’s avonds en ’s nachts alleen in het Engels). Een van
mijn (kleinere) sites is al jarenlang (naar volle tevredenheid) bij One.com
ondergebracht.
Alphamegahosting.com
Alphamegahosting is de webhosting provider waar ik Mijn-eigenwebsite.nl heb ondergebracht, al sinds 2004. Ik maak gebruik van hun
First-class hosting pakket (iets meer dan tien euro per maand, inclusief
domeinnaam). Dat is wel de duurste van de drie providers die ik op deze
pagina noem, maar Mijn-eigen-website.nl is een grote site, en ik wil daar
geen risico mee lopen.
In al die jaren ben ik altijd erg tevreden gebleven over de dienstverlening
van Alphamegahosting. Ze antwoorden snel op vragen en geven
duidelijke uitleg over alles waar je maar mee te maken krijgt als je een
eigen website hebt.
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Argeweb.nl
Met Argeweb heb ik zelf geen ervaring, maar het is een provider
waarover ik vaak positieve verhalen hoor. Het bedrijf ondersteunt
bovendien DNSSEC, waarmee je ervoor zorgt dat bezoekers aan je
website niet ongemerkt kunnen worden omgeleid naar andere sites.
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16. Linkcheckers
Elke website heeft onderhoud nodig: links naar andere websites kunnen
op een gegeven moment niet meer werken omdat die sites niet meer
bestaan of hun webpagina’s andere namen hebben gekregen. Met een
linkchecker controleer je snel of er iets niet meer klopt.

Resources:
Siteliner.com
Met Siteliner check je je website online op niet-werkende links. Ook kun
je met dit programma controleren of er misschien teksten op je site
staan die je op meerdere pagina’s hebt gebruikt. Heeft je website niet
meer dan 250 pagina’s dan is het programma gratis.
LinkChecker
Dit is een open source programma (dus gratis), dat op je eigen computer
draait. Er bestaat zowel een Windows-, Mac- en Linux-versie van.

Firefox LinkChecker Add-on
Als Firefox je standaardbrowser is, dan is deze LinkChecker Add-on ook
een handige manier om je links te controleren. Maar wees voorzichtig;
het programma lijkt niet op alle versies even goed te functioneren.
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17. Website-analyse
Op een gegeven moment wil je wat meer weten over de bezoekers die
op je website komen: hoeveel het er zijn, waar ze vandaan komen, welke
pagina’s ze bezoeken en hoe lang ze daar blijven. Daarvoor gebruik je
een zogenaamd analytics-programma.

Resources:
Google Analytics
De analytics-software van Google is het meest populaire programma op
dit gebied. Het heeft ontzettend veel mogelijkheden is een super
uitgebreid programma waarmee je allerlei gegevens over je website kunt
achterhalen. Om er alles uit te halen wat erin zit, zou je eigenlijk een
speciale Analytics-cursus moeten volgen.

Matomo
Matomo is een iets eenvoudiger programma dan Google Analytics, en
daardoor iets gemakkelijker onder de knie te krijgen. Voor veel websites
zijn de gegevens over je website die je hiermee verzamelt nog steeds
meer dan voldoende.
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