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Overzicht Admino modules
Admino als beheersysteem is modulair opgebouwd, waardoor u eenvoudig en flexibel vele soorten
inhoud aan uw site kunt toevoegen.

Vele soorten inhoud toevoegen
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een agenda (kalender), fotoboek, (Youtube) video, een gastenboek,
etcetera. Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare modules:


Afbeeldingen
Het plaatsen van foto’s, illustraties of andere afbeeldingen in uw site waarbij u het formaat en
de uitlijning kunt instellen.



Agenda
In de vorm van een Outlook agenda kunt u eenvoudig een kalender van bijvoorbeeld
evenementen of activiteiten op uw website plaatsen.



Bestand downloaden
Heeft u bestanden (bijvoorbeeld in PDF formaat) die u op uw website wilt aanbieden, zodat
bezoekers deze kunnen downloaden, dan is hiervoor de 'bestand downloaden' module
geschikt.



Contactformulier
Deze module geeft een contactformulier weer op uw website, waardoor bezoekers u
eenvoudig een reactie kunnen sturen, die bij u per e-mail binnenkomt. Het enige wat u hoeft in
te stellen is het e-mail adres waarop u de reacties wenst te ontvangen en welke velden
bezoekers in dienen te vullen.



Forum
Laat bezoekers discussiëren over uw website of een gerelateerd onderwerp.



Fotoshow
Een klein fotoalbum of een foto-presentatie.



Gastenboek
Om het voor bezoekers van uw site mogelijk te maken om een bericht achter te laten, wordt
veelal een gastenboek gebruikt. Door deze module op een betreffende pagina in te voegen,
wordt deze functionaliteit geboden.



Imagemap
Maak bepaalde gebieden in een afbeelding aanklikbaar. Ideaal voor aanklikbare landkaarten
bijvoorbeeld.



Lijst
Een ongenummerde of genummerde lijst voor het meer gestructureerd weergeven van
inhoud.



Nieuwsberichten
Heeft u regelmatig nieuws of besluiten te publiceren, dan kunt u gebruik maken van de
nieuwsberichtenmodule. Nieuwsberichten die worden ingevoerd worden op volgorde van
datum in een lijst getoond, terwijl de tekst op dezelfde pagina opvraagbaar is. Deze module
heeft tevens een archief en berichten-verwijder functie. En is voorzien van een RSS
mogelijkheid zodat bezoekers zich op uw berichten kunnen abonneren.
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Nieuwsberichten aankondiging
Indien u uw nieuwsberichten ergens op uw website heeft staan, maar u wilt op een andere
pagina, bijvoorbeeld de voorpagina, een top 5 van berichten tonen, dan biedt de
nieuwsberichten aankondiging module een uitkomst.



Poll
Als u een peiling wilt houden onder uw bezoekers, kunt u van de 'poll' module gebruik maken.
Deze maakt het mogelijk om een aantal antwoorden of stellingen in te voeren. Bezoekers
kunnen van hun antwoord doorgeven of hun stem uitbrengen.



RSS feed
Met deze module kunt u eenvoudig een berichtenstroom van een externe bron die wordt
aangeboden als RSS feed op uw eigen website tonen.



Sitemap
Een sitemap is een overzicht van alle (toegankelijke) pagina's op de hele website.



Tabel
Soms kan het handig zijn, bijvoorbeeld voor een mooiere opmaak van tekst, om een tabel op
uw website te kunnen plaatsen. Deze module maakt het mogelijk om eenvoudig een tabel
(met of zonder rand) van een variabele afmeting te plaatsen en te vullen.



Tekst
Voor het plaatsen van teksten op uw site. Hier kunt u in de modules gedeeltes van tekst vet,
cursief of onderstreept maken. Ook kunt u links aanmaken in de tekst.



Video
Presenteer een video filmpje in uw pagina.



Webformulier
Stel zelf een webformulier samen uit verschillende soorten velden en sla de resultaten op in
een database of laat deze aan u per e-mail toesturen.



Zoeken
Deze module maakt het mogelijk voor uw bezoekers om op trefwoord uw website te
doorzoeken.

Eenvoudig webbeheer met Admino
Admino wordt aangeboden in de vorm van een pakket: hierin vindt u onder andere het content
management systeem Admino, een zeer helder en eenvoudig te gebruiken systeem dat al door vele
tevreden klanten van Monito gebruikt wordt. Hiermee kunt u uw website zelf voorzien van een
menustructuur, pagina’s, tekst, afbeeldingen of lijsten en vele andere functionaliteiten.
Staat de door u gewenste functionaliteit (module) er niet bij, neem dan contact met ons op.
Wij ontwikkelen deze graag voor u!

Monito
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e-mail info@monito.nl
telefoon: 053-4310591
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