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Zo maak je een Yurls-startpagina.
Yurls is een onlineprogramma waarmee je je favoriete
internetadressen kunt vastleggen en online kunt bekijken.
Niet alleen links kunnen worden vastgelegd, maar ook teksten,
Youtube-filmpjes, illustraties, flash-animaties, polls enz. enz.
In deze lesbrief leer je hoe je een Yurls-pagina kunt maken.
Om Yurls te kunnen gebruiken moet je eerst een account
aanvragen.

Zo maak je een account aan.
1. Surf naar: http://yurls.net
2. Klik op het tabblad “Nieuw account”.
3.

Voer de gevraagde gegevens in en klik daarna op “Aanmelden”.
NB. Bewaar het ingevoerde e-mailadres en wachtwoord goed; je hebt het later nodig om in te loggen op je Yurlspagina.

4. In je mailbox ontvang je een mail.
Klik in die mail op “Activeer mijn account”.
5. Voer op het scherm dat wordt geopend je e-mailadres en wachtwoord in.
6. Klik op “Bevestig”.
Je hebt nu een account aangemaakt. Je kunt nu inloggen op Yurls en beginnen met het
inrichten van je Yurls-pagina’s.

Zo log je in op je Yurlspagina.
7. Surf naar: http://yurls.net
8. Voer aan de linkerkant onder “Inloggen op mijn Yurls-pagina” je e-mailadres en wachtwoord in.
9. Klik op “Bevestig”.
De Yurlspagina’s die je gaat maken zijn nog niet bereikbaar voor anderen.
Om dat gedaan te krijgen moet je eerst nog wat handelingen verrichten.
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Zo maak je je Yurlspagina’s bereikbaar voor anderen.
10. Surf naar: http://yurls.net en log in (zie nr. 7 t/m 9).
11. Klik op het tabblad “Instellingen”.
12. Klik aan de linkerkant op “Instellingen openbaar”.
13. Vink achter openbaar het rondje “JA” aan.
14. Voer in het grijze veld achter “Bereikbaar onder (sub) domein” een zelfbedachte naam in.
PS. Je Yurls-pagina is voor anderen straks bereikbaar onder: http://zelfbedachte naam.yurls.net

15. Voer achter “Titel van de pagina” een zelfbedachte titel in .
PS. Deze titel verschijnt bovenaan je Yurls-pagina.

16. Voer eventueel een korte omschrijving in en klik op “Bevestig”.
Je Yurls-pagina is nu bereikbaar voor anderen. Wil je weten hoe die er uitziet, log dan uit door te klikken
op het tabblad “Uitloggen” en surf naar http://zelfbedachte naam.yurls.net

Je Yurls-pagina gereed maken voor gebruik.
Als je begint met Yurls staat er één “PAGINA” voor je klaar. Deze pagina heeft de naam
“START” en is voor een deel gevuld.
Een Yurls-pagina is opgebouwd uit aantal rechthoeken. Yurls noemt die rechthoeken “BOXEN”.
Boven iedere box staat een blauwe balk met een titel.
Er zijn verschillende soorten boxen: boxen met tekst, boxen met links, boxen met plaatjes,
boxen met filmpjes enz.
De boxen op de pagina “Start” kun je verwijderen als je dat wilt.
Let op!!! De reclame-boxen linksboven en rechtsboven kunnen niet verwijderd worden.
De box Profiel kun je ook niet verwijderen; je kunt hem wel uitschakelen.
Verwijderen van een box gaat als volgt:
17. Ga met de muiswijzer naar de rechterbovenhoek van de box (icoontje met hamer en engelse sleutel).
18. Ga met de muiswijzer naar “Verwijder deze box” en klik daarop.

Je Yurls-pagina is nu klaar voor gebruik.
In het volgende hoofdstuk gaan we hem inrichten.
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Zo wijzig je de naam van een pagina .
19. Log in op je Yurls-pagina.
20. Achter de naam van je pagina (zie blauwe balk bovenaan de bladzijde) bevinden zich 3 icoontjes.
Klik op het middelste icoontje (vierkantje met potlood).
In het scherm dat wordt geopend kun je de naam van je pagina veranderen.
Klik na de verandering op “Bevestig”.
PS. Met het linker-icoontje (handje) kun je de titel van je pagina verslepen naar een andere plaats.
Met een klik het rechter-icoontje wordt je pagina verwijderd.

Zo maak je een nieuwe pagina.
21. Log in op je Yurls-pagina.
22. Klik op het tabblad “Nieuwe pagina”.
23. Voer op het volgende scherm een naam voor je pagina in en klik op “Bevestig”.
PS. Wil je de pagina meteen zichtbaar maken voor anderen, klik dan achter “Pagina openbaar?” op “Ja”.
Wil je je pagina eerst inrichten en pas later openstellen voor anderen klik dan op “Nee”.
Wil je dat je pagina na openbaarmaking altijd zichtbaar is voor anderen klik dan achter “Periode instellen?” op “Nee”.
Wil je dat je pagina een bepaalde periode zichtbaar is klik dan op “ Ja” en geef aan van wanneer tot wanneer je
pagina open moet staan voor anderen.

Zo plaats je een box voor links op je Yurl-pagina.
20. Log in op je Yurls-pagina.
21. Klik op het tabblad “Nieuwe Box”.
22. Klik bij de Yurls-standaard-boxen op het icoontje met de ketting boven het woord “Links”.
23. Kies achter “Box toevoegen aan pagina” de pagina waarop je de box wilt plaatsen.
24. Noteer achter “Naam” de titel van je box.
25. Geef aan of je de box openbaar wilt maken en of je hem altijd of een bepaalde periode wilt
openzetten.
26. Pas de kleur van de titelbalk van je box aan als je dat wilt en klik op “Bevestig”.
27. De box wordt nu op je pagina geplaatst.
28. Je kunt de box verplaatsen door hem in de titelbalk met ingedrukte muisknop te verslepen naar
een andere plaats.
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Zo vul je je box met links.
29. Ga in de titelbalk van de box met je muiswijzer naar het icoontje van de hamer en de Engelse
sleutel.
30. Klik op “Link toevoegen”.
31. Voer een naam in voor de link die je wilt toevoegen.
32. Plak het internetadres waarnaar de link moet verwijzen achter “URL”.
33. Klik op “Bevestig”.
PS. Bij het icoontje kun je de box ook wijzigen, kopiëren en verwijderen.

Tot slot.
Op je Yurls-pagina heb je nu een box geplaatst voor links.
Op je Yurls-pagina kun je ook andere boxen plaatsen, bijvoorbeeld voor:
Flash-animaties,
Google-maps,
Afbeeldingen,
Inhoudsopgaven,
Agenda’s,
Polls,
Teksten,
Filmpjes
Enz. enz.
Het plaatsen van deze boxen op je Yurls-pagina gaat ongeveer hetzelfde als het plaatsen van een
box met links.
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