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Zo kun je met Embedit URL’s en
bestanden embedden op je website of
weblog.
Een embedded bestand is een bestand dat als een afzonderlijk element op een webpagina is
ingesloten oftewel geïntegreerd.
Niet alleen bestanden, maar ook URL's kunnen op websites en weblogs in embedded vorm
worden ingesloten.
EMBEDIT biedt de mogelijkheid om dit, zonder enige programmeerkennis, te realiseren.
Hoe dit in zijn werk gaat staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je een embedded bestand.
1. Surf naar http://embedit.in/
2. Klik op de oranje knop “Select files”.
3. Zoek op je PC naar het bestand dat je wilt embedden, klik daarop en klik op
“Openen”.
4. Klik op het logo van de organisaties waarbij je een account hebt.
NB. Heb je geen account, vraag er dan een aan.

5. Voer je inloggegevens in en bevestig die.
6. Klik aan de linkerkant op “Embed”.
Bepaal de breedte en hoogte van je embedded bestand door de knoppen “Width” en
“Height” te verslepen.
Vink aan of het bestand dat straks op je website of weblog komt geprint en/of
gedownload en/of openbaar gemaakt mag worden mag.
7. Klik nu op de blauwe knop “Copy to Clipboard” rechtsboven de embed code in het
roze veld. De programmeercode bevindt zich nu in het geheugen van de computer.
8. Surf nu naar de beheerderomgeving van je weblog of website en ga naar het gedeelte
waar html-codes kunnen worden ingevoerd.
9. Druk op de rechtermuisknop en plak de programmeercode uit het geheugen van je
PC onder of tussen de codes die er al staan.
10. Sla de wijzigingen op en surf naar je website of weblog om het resultaat te bekijken.

NB.

Hierboven is beschreven hoe een embedded bestand kan worden opgenomen.
Het opnemen van een embedded webpagina gaat in grote lijnen op dezelfde manier.
Inplaats van te klikken op de oranje knop “Select files” (bij nr. 2) moet er geklikt worden op de tekst
“Embed a URL” daar vlak onder.
Voer op het volgende scherm achter “URL” het internetadres in en klik op de knop“Embed it”.
De rest gaat zoals hierboven beschreven bij “Zo maak je een embedded bestand”.

Zo kun jebestanden en URL’s met Embedit embedden op je website of weblog.
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