HANDLEIDING TOEVOEGEN MINIBIEB
INLOGGEN
Om een Minibieb toe te voegen moet je eerst inloggen. Dat doe je met de gegevens die je in de mail
ontvangen hebt. Inloggen doe je op www.minibieb.nl/wp-admin
Heb je geen gegevens om in te loggen? Ga dan eerst naar de aanmeldpagina:
www.minibieb.nl/aanmelden.
TOEVOEGEN MINIBIEB
Stap 1
Klik na het inloggen op de knop ‘Voeg nog een Minibieb toe’. Je komt nu in een scherm waar je
allerlei gegevens in moet vullen.
Stap 2 – Naam Minibieb
In het vak ‘Titel hier invoeren’ typ je de naam van jouw Minibieb.
Stap 3 – Biografie
In het grote vak kun je wat over jouw Minibieb schrijven. Bijvoorbeeld waarom je gestart bent met
de Minibieb of wat voor soort boeken erin staan.
Het vak heeft twee tabjes. Staat WYSIWYG aan, dan zie je precies hoe jouw tekst bij de Minibieb eruit
komt te zien. Bijvoorbeeld tekst die je vet gemaakt hebt of een link die je erin hebt gezet. De tekst
opmaken werkt dan net zoals in een tekstverwerker zoals Word. Staat het tabje Tekst aan, dan kun je
code toevoegen. Dan zie je niet hoe de tekst eruit komt te zien. Als je geen verstand hebt van HTML
en je wilt dat jouw tekst er mooi uitziet, dan kun je het beste werken in het tabje WYSIWYG.
Stap 4 – Foto van de Minibieb
Je kunt een foto toevoegen aan het profiel van jouw Minibieb. Dit doe je door te klikken op ‘stel
uitgelichte afbeelding in’. Vervolgens klik je op de knop ‘Bestanden selecteren’. Nu kun je op jouw
computer de foto van de Minibieb selecteren. Klik na het selecteren op de knop ‘openen’. De foto
wordt nu van jouw computer naar de website overgezet. Klik vervolgens nog op de knop ‘stel
uitgelichte afbeelding in’ en jouw foto is toegevoegd aan de Minibieb.
Zorg dat jouw foto niet groter is dan 2 MB.
Stap 5 - Locatie Minibieb
Boven de landkaart zie je een vak. Hier typ je het adres van de Minibieb. Vergeet niet op de knop
‘Find address on map’ te klikken. Als je dat hebt gedaan zie je een rode aanwijzer op de kaart
verschijnen die naar het adres van jouw Minibieb wijst.
Stap 6 - Mail of webadres
Als je het leuk vindt dat de bezoekers van de website jou persoonlijk kunnen benaderen, dan kun je
bij Email jouw mailadres invullen. Dit is dan ook zichtbaar op de website. Heeft jouw Minibieb een
eigen website of Facebookpagina? Laat het adres daarvan dan achter in het vakje achter website.

Stap 7 - Openingstijden
Bij Openings hours vul je de openingstijden van jouw Minibieb in. Is jouw Minibieb altijd open, vul
dan in 24 uur of 0.00-24.00 uur. Zo kunnen de bezoekers van de website makkelijk zien wanneer ze
bij jou boeken kunnen lenen of ruilen.
Stap 8 - Soort Minibieb
Aan de rechterzijkant zie je een blokje dat Item Categories heet. Geef hier aan wat voor soort
Minibieb jij hebt:
- 24 uur open
- met openingstijden
- besloten (dit betekent dat een Minibieb bijvoorbeeld in een school of bedrijf hangt waar geen vrije
toegang is)
Stap 9 - Laatste check en insturen
Alle informatie is nu ingevuld. Als je op de knop ‘voorbeeld’ klikt, dan zie je hoe jouw Minibieb eruit
komt te zien op de website.
Ben je tevreden dan kun je de Minibieb inzenden voor beoordeling. Minibieb zal jouw bijdrage dan
binnen 1 à 2 werkdagen beoordelen en toevoegen aan de website.
Ben je nog niet tevreden over jouw Minibieb of wil je op een later moment verder werken, kies dan
voor ‘Opslaan als concept’. Op een later moment kun je dan verder met bewerken.
GEGEVENS MINIBIEB WIJZIGEN
Verandert er iets aan jouw Minibieb? De openingstijden veranderen of je wilt een andere foto
toevoegen. Dan kun je altijd opnieuw inloggen en de gegevens/afbeelding wijzigen. Om te wijzigen
klik je op de Minibieb die er al is en dus niet op de knop Nog een Minibieb toevoegen. De wijzigingen
hoeven niet beoordeeld te worden, dus die zijn na opslaan met de knop ‘Bijwerken’gelijk zichtbaar
op de website.
GEGEVENS INLOGPROFIEL WIJZIGEN
Door bovenin op ‘PROFIEL’ te klikken kun je jouw persoonlijke gegevens wijzigen. Bijvoorbeeld de
naam die te zien is bij de Minibieb als eigenaar of jouw wachtwoord.
MINIBIEB VERWIJDEREN
Als je jouw Minibieb van de website wilt halen, log je in en ga je met jouw muis over de Minibieb. Je
ziet nu een linkje verschijnen met ‘prullenbak’. Als je hierop klikt wordt de Minibieb verwijderd. Doe
dit alleen als je de Minibieb echt van de website wilt halen. Eenmaal verwijdert kan de Minibieb niet
meer uit de prullenbak gehaald worden. Je kunt met jouw gegevens wel altijd een nieuwe Minibieb
toevoegen.
ACCOUNT VERWIJDEREN
Wil je jezelf helemaal afmelden voor de website van Minibieb? Stuur dan een mailtje naar
info@minibieb.nl met daarin jouw naam en het verzoek het account te verwijderen. Als we jouw
account verwijderen gaan we er ook van uit dat jouw Minibieb van de website gehaald moet worden.
VRAGEN
Lukt het niet om zelf een Minibieb op de website te zetten of heb je een vraag over jouw Minibieb of
account? Stuur dan een mailtje naar info@minibieb.nl.

