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Wat leer je in dit hoofdstuk:
-

De header aanpassen
De topheader aanpassen
De footer aanpassen

Inleiding
In elke webshop kun je via links in de header en footer op de diverse pagina’s
terecht komen. Op dit moment in de cursus is vooral de header een beetje een
zooitje. Je hebt in opdracht diverse pagina’s gemaakt en deze staan willekeurig in
de header. Je gaat eerst deze “rommel” opruimen.

Header en topheader
aanpassen

1
1.

Klik op “Home pagina “

2.

Klik daarna op “Header “ en “Tabbladen ”

Je gaat als eerste een tabblad merken maken en de merken hieronder met een
drop down-menu laten verschijnen
Informatie is erg belangrijk, maar hoeft niet in de header te staan. De focus moet
uiteraard op de verkoop liggen. Je gaat de links van de informatie verplaatsen
naar de topheader en de footer.
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3. Verwijder alle informatietabbladen door op het prullebakje te klikken.
(ter info: je verwijdert de informatiepagina’s niet echt, je verwijdert alleen
de link ernaar toe in de header)
4. Voeg het tabblad “Merken “ toe en klik op het groene vinkje

5. In het volgende scherm hoef je niets
te wijzigen. Klik op “Opslaan “
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6. Sleep “Merken “ tot aan boven de merken “JBS “ en “Happy Socks ”
7. Schuif de merken “JBS “ en “Happy Socks “ naar rechts zoals hieronder. Je
hebt nu een submenu gemaakt.
8. Bekijk het resultaat

9. Klik daarna op “bedrijfsinformatie”

De informatiepagina’s moeten wel gemakkelijk vindbaar zijn voor de klant. We
gaan daarom links plaatsen in de topheader.

myShop
Header en Footer

9. Klik op “Header “ en daarna op “Verwijzingen “
10. Voeg de tabbladen “FAQ ” en “Contact ” toe en sla de wijzigingen op
Let op: Ze moeten verwijzen naar de bijbehorende pagina
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De verwijzingen naar de FAQ- en de contactpagina staat nu in de topheader.

Footer aanpassen
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1.

Klik op “Home pagina “

2. Klik daarna op “Footer “ en “Verwijzingen ”
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Je ziet hierboven alle “Footer links ” staan. Footerlinks werken hetzelfde als de
“Header tabbladen “. Je gaat een aantal aanpassingen doen in de Footer.

Terugkijken mag!
Als het goed is kun je onderstaande opdrachten zonder
problemen zelfstandig uitvoeren. Zo niet dan kun je nog
even terugkijken in deze cursus.

3. Verander een linktekst en link hem aan de juiste pagina:
- Vervang het tabblad Falke voor JBS
- Laat de link JBS linken naar de juiste pagina
- Controleer of het correct werkt op je site
4. Link de volgende footerlinks naar de juiste pagina’s:
- “Over ons”
- “Contact “
- “Veelgestelde vragen ” (aan de FAQ-pagina)
5. Laat de Facebook link verwijzen naar je eigen Facebook-pagina
(Tip: Vink “Pagina (eigen) “ aan en vul in https://www.facebook.com….)

Einde cursus

