Changelog Dutch CMS 1.9 naar 2.0 en Handleiding 2.0
Eindelijk is het dan zover. Een volledig contactformulier in Dutch CMS en een image
uploader en browser. Beide op verzoek van diverse mensen. Natuurlijk zijn er nog meer
nieuwe dingen in Dutch CMS 2.0. Je leest er alles over in dit changelog wat gelijk een mini
handleiding is voor Dutch CMS 2.0.
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Contactformulier
Vanaf versie 2.0 heeft Dutch CMS een zeer volledig en uitgebreid contactformulier. Het
contactformulier kan volledig worden geconfigureerd via het beheerdersgedeelte van zeer uitgebreid
naar zeer eenvoudig en alles daar tussenin.

Screenshot eenvoudige weergave en screenshot uitgebreide weergave:

Lees ook de toelichting op het beheerdersgedeelte zowel bovenaan als per onderdeel. Daar vind je
veel informatie over de mogelijkheden !

Image Browser en File Uploader
Zowel aan de TinyMCE Editor als de CKEditor is een Image browser en uploader toegevoegd. Er is
lang naar gezocht en het duurde even voor we de beste hadden gevonden. Uiteindelijk kwamen we
bij een Nederlander uit die speciaal voor deze editors een geweldige tool heeft gemaakt met een
mooie interface. Om je afbeeldingen te uploaden naar je website hoef je dus geen gebruik meer te
maken van FTP. Dit is vooral handig dus als je een website met Dutch CMS maakt voor iemand
anders. Je hoeft dan het gebruikt van ftp niet uit te leggen aan die persoon en hij kan toch zelf
afbeeldingen uploaden. Het grotere voordeel is nog dat je nu dus niet meer het pad naar de
afbeelding hoeft in te typen maar kan bladeren naar de afbeelding en hem kan ZIEN voor je hem
invoegt.
De tool heet PDW File Browser voor TinyMCE en CKEditor gemaakt door Guido Neele. De PDW File
Browser is toegankelijk door in de editor die je gebruikt (TinyMCE of de CKEditor) te klikken op het
afbeelding invoegen symbool wat nu naast "Bestand/URL" (TinyMCE) staat of "Blader op server" naast
URL (CKEditor):

Er opent dan een nieuwe scherm naar de PDW File Browser. Dit scherm is alleen toegankelijk vanuit
het beheerdersgedeelte dus aan aan beveiliging is uiteraard ook weer gedacht.

Vervolgens kun je de afbeeldingen bekijken en een afbeelding selecteren en Toevoegen. Via het
knopje linksboven "Uploaden" kun je een afbeelding vanaf je eigen pc uploaden.
In de Dutch CMS 2.0 installatie zie je een map genaamd "afbeeldingen". Dit wordt de standaard map
voor afbeeldingen die je op je website gaat invoegen. De map images is voortaan echt alleen bedoeld
voor Dutch CMS (systeem)afbeeldingen. Alleen de afbeeldingen in de map afbeeldingen zijn zichtbaar
in de File Browser. Dit is standaard zo ingesteld in Dutch CMS. Je kunt het echter wel zelf wijzigen als
je liever een andere map gebruikt. Dit doe je door naar Thema Instellingen > Template Instellingen te
gaan en bij "Naam afbeeldingen map" een andere map op te geven.

Voor Dutch CMS 2.1 zal nog gekeken worden of deze plugin ook vanaf de voorpagina van het
beheerdergedeelte toegankelijk kan worden gemaakt zodat je hem ook kan gebruiken voor de upload
van bijvoorbeeld doc's en pdf's en foto's voor je fotoalbum.
Noot: Zorg dat de map afbeeldingen bestandsrechten (chmod) 755 heeft. Zorg dat de map cache
bestandsrechten (chmod) 755 heeft. De map cache staat in je beheermap en dan pdw_file_browser.
Het wijzigen of bekijken van bestandsrechten doe je met je ftp programma (in Filezilla met de
rechtermuisknop). Het kan zijn dat je niks hoeft te wijzigen als de maprechten al automatisch staan
ingesteld op 755. Dit is alleen van toepassing bij installatie op de server dus niet bij lokale installatie
op een Windows pc.

Extra tekst in Header
Naast de gebruikelijke sitetitel en siteleus kan er nu ook extra tekst in een tekstblok toegevoegd
worden in de header van de website. Het uiterlijk en de grootte van dit tekstblok kan veranderd
worden via de bijbehorende CSS.

De headertekst geef je op via Beheer > Voorpagina hoofdsite en Themasites > Bewerk Voorpagina >
Tekst in kop website:

Inhoud rechts
Een extra (derde) kolom aan de rechterkant van je website. Geen poespas zoals activeren van allerlei
blokken zoals je ziet in andere CMS systemen, nee gewoon een extra kolom waarin je zelf kan
schrijven wat je wilt. Uiteraard kun je er ook afbeeldingen invoegen. Je bent er helemaal vrij in. Je
kunt kiezen voor "inhoud rechts altijd" wat inhoudt dat die inhoud altijd op iedere pagina getoond
wordt of "inhoud rechts specifiek" wat inhoudt dat je per pagina kan bepalen wat er komt te staan in
deze kolom. Een combinatie kan echter ook !
Inhoud rechts voeg je toe via Beheer > Inhoud rechts

Voorbeeld Inhoud rechts op Voorpagina (invoer):

Resultaat:

Daarnaast bepaal je ook of de Inhoud rechts kolom altijd wordt getoond of alleen als die specifieke
pagina Inhoud rechts heeft. Als er dus gekozen is voor "Toon inhoud rechts altijd" dan wordt er een
lege kolom getoond als een pagina geen Inhoud rechts heeft.
Dit doe je via Beheer > Thema Instellingen > Template Instellingen

Afbeelding of tekst aan Externe URL
Aan het Externe URL blok aan de linkerkant kan voortaan indien gewenst ook nog een toelichting of
een afbeelding worden meegegeven.
Deze externe url's maak je via Beheer > Pagina's Maken > Pagina menu. Daar is nu het veld
Beschrijving/samenvatting ook weer zichtbaar gemaakt voor Externe URL dus door daar de tekst of
afbeelding toe te voegen komt deze onder de betreffende Externe URL link op de voorpagina te staan.

Voorbeeld:

Verbeterd design en nieuwe functionaliteit
Verbeterd template voor hogere resoluties
Het template design van Dutch CMS 2.0 heeft grote veranderingen ondergaan waardoor het nog
makkelijker is om een mooie moderne website te maken. De lay-out van de gehele website is zo
gemaakt dat de website er ook goed uitziet bij hogere schermresoluties dan 1024 met telkens
middencontainers van 960 pixels. Deze indeling is gebruikelijk voor de meeste moderne websites.
Om deze middencontainers is altijd nog een buitencontainer die je indien gewenst ook een
achtergrondkleur kan geven waardoor je bij hogere schermresoluties een bijzonder effect krijgt. Deze
techniek is zelfs vooruitstrevender dan op veel andere websites want vaak zie je daar bij het bekijken
van een website op hogere resoluties de website in het midden met daaromheen alleen maar wit aan
alle kanten. Nu kun je dus bv de de navigatiebalk of de dropdownmenubalk of de footer links en
rechts daarvan een andere kleur geven die helemaal doorloopt naar links en rechts.

Om dit voor elkaar te krijgen zijn de header, body en footer en alle balken altijd verdeeld in een
buitencontainer en een middencontainer en kunnen ze als afzonderlijke blokken bewerkt en
gepositioneerd worden. Uiteraard vormen ze op de website als je dat goed doet weer 1 mooi geheel
zoals te zien is op de nieuwe website van Dutch CMS.
Het blijft overigens wel belangrijk dat, als je tekst over-kopieert van een andere website die je bv
overzet naar Dutch CMS, dat je plakt in de editor als "platte tekst" dus zonder html opmaak (in
TinyMCE een T symbooltje en in CKEditor een kladbloksymbooltje met een blauw kladblokje). Doe je
dat niet dan kan het je Dutch CMS layout "breken" omdat er bv een geopende of sloten div te veel
wordt gekopieerd vanwege slordige broncode van de site waar je het vandaan kopieert.
Verbeterde CSS - minder CSS bestanden
Het aantal CSS bestanden is teruggebracht van 13 CSS bestanden naar 8 CSS bestanden en de
naamgeving is iets vereenvoudigd.
Dutch CMS 2.0

Dutch CMS 1.9

Sommige CSS codes zijn verplaatst naar algemeen.css en de CSS van de verschillende onderdelen
zoals Normale Pagina, Weblog, Woordenboek, Faq en Links zijn allemaal samengevoegd in het
bestand onderdelen.css.
Verbeterde CSS - gegroepeerde CSS
Bij Dutch CMS en voorgaande versies was het zo dat als je de kleur van de titel van bijvoorbeeld het
menu aan de linkerkant had gewijzigd en de kleuren van het menu had aangepast en de titel die
boven aan de pagina komt een andere kleur had gegeven etc en je vervolgens het onderdeel Weblog
bijvoorbeeld ging gebruiken je WEER al die kleuren moest gaan aanpassen voor DAT onderdeel in het
Weblog CSS bestand. Natuurlijk had dit zo zijn voordelen dat je alles uniek kan maken maar logischer
is dat een website op alle pagina's en onderdelen een uniforme uitstraling heeft met dezelfde kleuren
en menu's. Goed, hoe hebben we dit nu opgelost. NIET door de CSS van weblog bijvoorbeeld te
verwijderen maar door deze samen te voegen met die van Normale Pagina's CSS. Dus de CSS van de
weblogtitel is toegevoegd bij de CSS van de Normale Pagina titel. En zo is dat voor alle CSS van de
verschillende onderdelen gedaan. Hierdoor bepaal je in één keer dus het uiterlijk van alle menu's en
titels.
Een voorbeeld:

Op sommige plaatsen zal het er nogal ingewikkeld uitzien, maar laat je daar niet door van de wijs
brengen, want het gaat om wat er tussen de haakjes { } staat en niet wat daarboven staat. Je hoeft
alleen maar in gedachten te houden dat het gegroepeerde CSS is die op meerdere gelijksoortige
plaatsten dezelfde opmaak geeft.

Verbeterde CSS - meer toelichting in de CSS
Er is heel veel aandacht besteed om ook overal bij alle CSS duidelijke toelichting te geven waar deze
precies voor dient. Zowel bovenaan in een CSS bestand staat toelichting als ook bij iedere stijl
definitie apart. Lees deze toelichting ook !
Als je twijfelt waar een bepaalde stijl toe dient verander dan niets maar informeer in het Dutch CMS
Forum. Een tip is ook om als je niet weet waar een bepaalde stijl toe dient of waar die precies tot
uiting komt op de website deze tijdelijk een achtergrondkleur bv background-color: red; mee te geven
en dan te kijken wat er veranderd op je website.

Zorg wel dat je de CSS bestanden leest en bewerkt met een editor die gebruik maakt van syntax
highlighting. Hierdoor zie je d.m.v. verschillende kleuren duidelijk wat toelichting is en wat
daadwerkelijke CSS is. (zie CSS screenshots hierboven gemaakt in PsPad).
Editors die je daarvoor kan gebruiken zijn bv.:
PsPad: www.pspad.com/en
CodeLobster: www.codelobster.com
NotePad++: notepad-plus-plus.org
Screenshot in Notepad++:

Verbeterde CSS - nieuwe technieken
In de CSS van Dutch CMS 2.0 worden diverse "nieuwe" CSS technieken gebruikt. Dit zijn: gradient.
border radius/rounded corners, opacity/transparency en box shadow (en er zijn er nog meer).
Effecten die vroeger met Flash, een afbeelding of Javascript bereikt moesten worden kunnen nu met
CSS(3) gemaakt worden. Sommige technieken waren echter al wel langer "op de markt" maar werden
nog niet door alle browsers ondersteund. Het is nog steeds zo dat je voor de verschillende browsers
verschillende notaties moet gebruiken.
gradient:
Met gradient maak je kleurverloop. Met minimaal 2 kleuren (maar het kunnen er meer zijn) kun je van
boven naar beneden of van links naar rechts of zelfs radiaal/rond, een kleurverloop maken. Dit kan
mooi zijn als achtergrond voor een blok maar ook om het effect van een ronde menuknop mee te
simuleren. Je kunt hiervoor de Ultimate CSS Gradient Generator gebruiken:
www.colorzilla.com/gradient-editor (er zijn er ook andere op andere sites maar dit is de beste met de
compleetste code).
border radius:
Met border radius maakt je ronde hoeken. Dit kunnen ronde hoeken aan alle kanten zijn of bv alleen
linksboven en linksonder of rechtsboven en rechtsonder. Je kunt hiervoor de website
border-radius.com gebruiken of css3gen.com/border-radius.
opacity/transparency:
Met opacity/transparency maak je een afbeelding of achtergrond gedeeltelijk transparant (doorzichtig)
zodat wat zich daaronder bevindt doorschijnt. Je kunt hiervoor www.css-opacity.pascal-seven.de
gebruiken (overal vinkje bijzetten). De waarde is van 0 tm 100 met hoe lager hoe transparanter.
box shadow:
Met box shadow maakt je een schaduw om een vlak. De schaduw kan ook een negatieve waarde
(offset) naar links of boven hebben. Je kunt hiervoor de website www.webmaster-elite.de/onlinetools/boxshadow-generator.html gebruiken.

Overigens kun je altijd ook gewoon de code gebruiken die uiteraard al aanwezig is in de nieuwe CSS
bestanden van Dutch CMS 2.0 en daar de waardes of kleuren van aanpassen.
Om deze handleiding niet al te uitgebreid te maken hier een voorbeeld van alle technieken in één keer
toegepast op de headertekst van de website:

Resultaat:

Verbeterde CSS - "code activeren"
Op sommige plaatsen in de CSS in sommige CSS bestanden staat de CSS style code soms tussen
/* code */
of
/*
code
*/
Daarmee wordt de code als commentaar gezien i.p.v echte code.
Sommige code is als suggestie gegeven en KUN je gebruiken. Er staat dan dat je die code kan
"activeren" waarmee simpelweg wordt bedoeld dat je /* en */ weghaalt.

Activeren achtergrondafbeeldingen
Een leuk nieuw iets in Dutch CMS 2.0 is het kunnen activeren van achtergrondafbeeldingen. Hiermee
wordt als het ware een hoop denkwerk voor je uit handen genomen want de afbeeldingen worden
automatisch ingevoegd en de bijbehorende CSS is ook al verzorgd. Je hoeft dus niet meer te denken
van "jongens hoe krijg ik dat nu weer voor elkaar in Dutch CMS". Je hoeft je dus alleen maar met de
juiste afbeelding bezig te houden en te kijken wat vervolgens mooi staat.
Er zijn 4 mogelijkheden:
Logo in Header
Achtergrondafbeelding in Header
Achtergrondafbeelding bovenaan website (achter header)
Volledige achtergrondafbeelding achter volledige website
Het is alleen niet slim om ze allemaal tegelijk te gebruiken. Het kan wel hoor maar dan wordt het
misschien een beetje heel druk op de website, maar als voorbeeld laten we alles even in 1 keer zien:

Zoals je ziet zijn de afbeeldingen logisch gelaagd over elkaar. Als je dus bv. de afbeelding in de
header weghaalt en het witte vlak naar onderen verplaatst zie je de achtergrondafbeelding achter de
header.
Voorbeeld (de headermidden heeft nog een witte achtergrondkleur met gedeeltelijke transparantie):

En als je de achtergrondafbeelding achter de header weglaat zie je de volledige
achtergrondafbeelding.

Het kan allemaal en het mag allemaal.
Natuurlijk zijn de afbeeldingen die je hier ziet maar voorbeelden die ook als voorbeeld meegeleverd
zijn met Dutch CMS 2.0. Daarover zometeen meer.
Om de laadtijd te bevorderen van je website kun je de afbeeldingen nadat ze het juiste formaat
hebben nog is extra optimaliseren. Hiervoor vond ik een handige tool die echt vele kilobytes van een
afbeelding afhaalt zonder hem voor het oog slechter van kwaliteit te maken:
www.imageoptimizer.net. Je kunt die tool online gebruiken. Wel het formaat opgeven dus de breedte
en hoogte voor de output want die neemt hij niet automatisch over van het origineel. Verder bieden
ze ook de optie om het programma te downloaden maar dan krijg je een watermerk op je
geoptimaliseerde afbeeldingen.
Had ik dit niet gedaan dan was het download bestand van Dutch CMS 2.0 aanzienlijk groter geweest
(lees mb's).

Je activeert de afbeeldingen via Beheer > Thema Instellingen > Website Afbeeldingen:

Bij ieder onderdeel daar staat heel veel toelichting en het is zeker van belang die te lezen:

De afbeeldingen plaats je in je templatemap: templates > images > dutchcms

Misschien zul je je afvragen waar nu dan nog die 4 mappen voor zijn namelijk achtergronden,
achterheaders, headers en sitelogos. Welnu, het is ook nog mogelijk om meerdere afbeeldingen te
laten roteren ! Lees ook daarover verder de toelichting op het beheerdersgedeelte.
Transparantie in body
Het is ook mogelijk om transparantie aan de body van je website mee te geven. Dit geeft een mooi
effect bij gebruik van een volledige achtergrondafbeelding. De code hiervoor is al geschreven en staat
in het bestand template.css en hoeft alleen maar geactiveerd te worden. Lees daarvoor de toelichting
in dat bestand en volg de aanwijzingen op. Een voorbeeld met een andere achtergrond en de inhoud
rechts kolom erbij:

Noot: hierbij is het witte achtervlak wat een schaduw heeft links en rechts op hoogte 290 pixels gezet
(in template.css bij #sitecontainermidden zodat dit vlak zich alleen achter de header bevindt en niet
meer achter de gehele middenwebsite omdat deze transparante kolommen EN een schaduw links en
rechts bij elkaar niet mooi staat.
Extra achtervlakken
Een andere mogelijkheid om je design vorm mee te geven in Dutch CMS 2.0 is het gebruik van
achtergrondvlakken die automatisch worden weergegeven afhankelijk van de indeling van je website.
De CSS voor deze vlakken vind je ook onderaan in template.css en je kunt ze zichtbaar maken door
de achtergrondkleur te activeren. Deze hebben nu een voorbeeldachtergrondkleur gekregen die je
uiteraard kan veranderen. Wat ook nog kan is transparantie of een gradient (kleurverloop) effect
toevoegen. Het kan weer allemaal. Deze vlakken lopen door van geheel boven tot geheel onder achter
de tekst van de website. Hier 2 voorbeelden waarbij in het eerste voorbeeld alleen het linkervlak
zichtbaar is gemaakt en in het tweede voorbeeld het linker en het middenvlak.

Links ECHT actief
HTML kent standaard al bij een link de mogelijkheid tot link:active. Dit werkt echter alleen maar op
het moment van klikken dat je de link een andere kleur of achtergrondkleur kan geven. Dit idee is in
Dutch CMS 2.0 met PHP verder uitgewerkt en in 2.0 hebben de links in de menubalken en in het
linkermenu de toevoeging echtactief meegekregen. Hiermee kun je exact laten zien aan de bezoeker
waar hij zich bevindt op de website.
Stel ik klik in de themasitebalk op "Vragen" en dan kies ik voor Vragen over de Installatie dan blijft
bovenaan Vragen blauw. Zo zie je dus heel de tijd dat je je op de pagina Vragen (Dutch CMS
onderdeel Faq) bevindt.

Stel ik klik in de Handleidingen op "Multilevel Functionaliteit". Deze link wordt blauw als ik me op deze

pagina bevindt en zelfs het actieve menu van dat moment krijgt een andere kleur:

Hetzelfde geldt uiteraard voor de menu's in het dropdownmenu.
Id's aan menu's
Verder zijn er id's toegevoegd aan zowel de afzonderlijke menublokken als aan de links in de
Navigatiebalk (bovenbalk). Met dit idee was al begonnen in Dutch CMS 1.9 maar was toen alleen
toegepast op de menu's in het dropdownmenu. Voorbeeld van het dropdownmenu op de website
Spirituele Contacten.nl waarbij ieder menu een eigen achtergrondkleur krijgt:

Ditzelfde kan nu dus ook met de links in de navigatiebalk door middel van #navtabelid0,
#navtabelid1, #navtabelid2 etc etc. Voorbeeld:

En voor de menu's van het onderdeel Normale Pagina's en Woordenboek met de urlalias van dat
menu: #urlaliasvanmenu, #urlaliasvanmenu, #urlaliasvanmenu etc. Momenteel zijn die id's alleen
toegevoegd aan de div om een menu dus het geldt momenteel alleen voor de uitgepklapte menu's
van het onderdeel Normale Pagina's en Woordenboek. Het idee moet dus voor het menu aan de
linkerkant nog verder uitgewerkt worden want de ingeklapte menu's of menu's die geen subpagina's
links hebben (Weblog, Faq en Links) hebben nog geen #id meegekregen. In ontwikkeling dus nog en
een leuk extraatje in Dutch CMS wat nog niet helemaal compleet is.

Voorbeeld voor het menu:

Deze id's wordt automatisch gegenereerd in je broncode maar de CSS daarvoor staat NIET in de met
Dutch CMS meegeleverde CSS bestanden. Die voeg je dus zelf toe als je van deze optie gebruik wilt
maken. Wijziging is wel dat je die CSS niet in het bestand eigencss.css hoeft toe te voegen maar dat
je dat gewoon kunt doen in het bijbehorende CSS bestand want dat is veel overzichtelijker. Dus voor
de Navigatiebalk is dat header.css en voor de menu's aan de linkerkant is dat onderdelen.css. Het
voert voor nu te ver om daar allemaal voorbeelden met code van te gaan geven dus dat doen we een
keer in een aparte handleiding mogelijk gelijk met een kleine update waarin het idee helemaal
compleet is.
Pagina's rechtstreeks in dropdown
Afgelopen jaar kwam meerdere malen ook het verzoek of het ook mogelijk was het dropdownmenu
als normaal menu te gebruiken dus zonder dat er onder nog pagina's uitklappen. Ook hier is gehoor
aan gegeven en pagina's kunnen nu rechtstreeks in het dropdownmenu geactiveerd worden. (Een
combinatie is dus ook mogelijk dus dat de één wel uitklapt en dat de andere gewoon een losse pagina
is.) Je hoeft dus niet langer de CSS hack toe te passen met display:none voor de dropdownitems zoals
in het forum beschreven staat maar kunt nu gewoon via Beheer > Pagina's maken > Pagina invoer
een losse pagina rechtstreeks activeren in het dropdownmenu zonder dat je hem dus toevoegt aan
een hoofdmenu. De sortering verloopt nog steeds gewoon via Dropdownmenu instellingen.
Diverse kleinere verbeteringen
•

Sortering Themasites
Verbeterde sortering voor themasites op taal op de verschillende pagina's van het
beheerdersgedeelte.

•

Verbeterde broncode
De html broncode van Dutch CMS is grotendeels verbeterd voor leesbaarheid. Eerst liepen veel
stukken html helemaal door naar rechts, alles aan elkaar geplakt. Dit maakte voor de werking
van het CMS of de interpretatie door een browser helemaal niks uit maar voor de leesbaarheid
was het niet echt prettig in geval je is een kijkje in de html broncode nam. Dit is nu sterk

verbeterd en in ieder geval alle div's staan overzichtelijk onder elkaar.
•

Upgrade Tinymce naar nieuwste versie
De TinyMCS Editor is geupgrade naar de nieuwste versie 3.4.7. Helaas werkt deze nog steeds
niet goed in Internet Explorer 9, althans bij mij niet op de pc, want bij anderen weer wel, naar
het schijnt. De oorzaak ligt echter bij Internet Explorer 9. Het is een technisch verhaal en het
ligt in ieder geval gedeeltelijk aan Microsoft en gedeeltelijk aan TinyMCE, maar in ieder geval
niet aan Dutch CMS en zelfs je versie van Windows schijnt er nog invloed op te hebben.
Schijnt dat IE 9 een "verbeterde" javascript engine heeft maar dat bepaalde tinymce code niet
compatible is met IE 9. Als je dat probleem ook hebt dat je op het beheerdergedeelte bv. een
pagina gaat maken en de editor laadt niet (en je gebruikt Internet Explorer 9) dan zijn hier
een aantal oplossingen voor:
- Je website beheren met Firefox of Google Chrome
- Een andere Editor laden via Instellingen (CKEditor)
- Of 1 maal op het "refresh/pagina vernieuwen" symbool klikken
Toch 1 leuk nieuw dingetje is wel dat je in TinyMCE voor meerdere soorten genummerde
lijsten kan kiezen:

Verder code toegevoegd aan tinymceadvanced.php en aan beheerfuncties.php zodat TinyMCE
en CKEditor de code die je moet invoegen voor de flowplayer om audio in te voegen niet
onklaar maakt.
•

CKEditor niet langer experimenteel
De CKEDitor is niet langer experimenteel. Deze toevoeging stond erbij in Dutch CMS 1.9. Er
zijn geen klachten ontvangen over de CKEditor en hij schijnt goed te bevallen bij iedereen die
hem als de standaard editor geactiveerd heeft in Dutch CMS.

•

CKEditor geupgrade
De CKEditor is geupgrade naar de nieuwste versie 3.6.2 en het bestand eigencss.css is ook
ingebouwd voor het gebruik van zelfgemaakte stijlen in de editor. Dit was dus al het geval
voor de TinyMCE Editor. Hier komt nog wel een korte handleiding voor want het werkt iets
anders dan met de TinyMCE Editor (andere CSS notatie).

•

Themasitebalk verbergen
Op het beheerdersgedeelte via Thema instellingen > Template instellingen is de optie tot het
verbergen van de Themasitebalk ingebouwd die automatisch tevoorschijn komt als er
meerdere themasites zijn. Er kan dus bv. gelinkt worden eventueel met Externe URL naar een
themasite of bijvoorbeeld in de footer van de website.

•

Menu's en Pagina's ook op level 0
Wat begon als een bug is nu maar opengegooid. Bij gebruik van de Dutch CMS
multilevelfunctionaliteit kunnen nu ook menu's en pagina's op level 0 worden geactiveerd in

het dropdownmenu. Eerst kon dit niet en moest je minimaal hangen in level 1. Dit geldt niet
voor het menu aan de linkerkant want daar moet je eerst het level kiezen (als je gebruik
maakt van het menu aan de linkerkant wat je bepaald d.m.v. je instellingen op het
beheerdersgedeelte.
Update en toevoegingen aan de Mediaplayer (Flowplayer)
•
•
•
•
•
•

•

Versienummer verwijderd van flowplayer.controls.swf (tussentijdse fix - zie nieuwspagina op
Dutch CMS).
Map audio toegevoegd.
Flowplayer Audio plug-in geupdate naar versie 3.2.8
flowplayer.org/plugins/streaming/audio.html.
Flowplayer Video plug-in geupdate naar versie 3.2.8
flowplayer.org/documentation.
Flowplayer Controls plug-in geupdate naar versie 3.2.8
flowplayer.org/plugins/flash/controlbar.html.
Plug-ins aangevuld met een groot aantal handige plug-ins: flowplayer.org/plugins/index.html
Flowplayer Analytics 3.2.8 (afspeeltijd naar Google Analytics) / Flowplayer Captions 3.2.8
(ondertiteling toevoegen) / Flowplayer Content 3.2.8 (tekstvakken over video) / Flowplayer
Menu 3.2.8 (Use the menu plugin for displaying playlists, lists of related videos or bitrate
options inside Flowplayer) / Flowplayer Sharing (deel je video's via mail, embed code, twitter
of facebook) / Flowplayer Viral Video's 3.2.8 (een uitbreiding van bovenstaande plugin met een
overlay scherm).
Js plugins van Flowplayer niet toegevoegd omdat de documentatie hierover zeer onduidelijk is
en omdat er CSS onder de html body wordt toegevoegd wat tegen alle regels is.

Diverse fixen algehele CMS
•

Dropdownmenufix:
In dropdownmenu ul li probleem opgelost bij Externe URL pagina's of pagina's rechtstreeks in
dropdown waardoor de HTML afsluiting niet klopte omdat er niets onder kwam.

•

Multilevelfix:
Bij gebruik van meerdere levels werden op een themasite de links naar het level niet
weergegeven. Dit is opgelost.

•

Forumfix:
Op het beheerdersgedeelte van het forum op diverse plaatsen kleur aan melding gegeven na
opslaan omdat deze anders niet leesbaar was (witte tekst op witte achtergrond).

•

Forumfix 1:
In forum bij nieuw onderwerp of reactie of bewerken onderwerp of reactie wanneer je na het
voorbeeld weer klikte op "Opnieuw bewerken" dan verdween eventuele voorbeeld HTML of
PHP code omdat deze eruit gefilterd werd. Dit is opgelost.

•

Statistiekenfix:
Op de statistiekenpagina was de linktekst niet goed leesbaar in de rij waar stond "Aangeklikt
vanuit webmail". Achtergrondkleur iets lichter gemaakt.
Verder is de optelling van bezoekers verbeterd voor betrouwbaardere bezoekersaantallen. De
statistieken zullen nog verder uitgebreid wordt in Dutch CMS versie 2.1.

•

Linkfix:
Op een aantal plaatsen op het beheerdergedeelte in de uitlegwolkjes de kleur van de link naar
donkerblauw veranderd i.p.v. lichtgroen anders was de linktekst niet leesbaar.

•

PHP Header fix:
Headers already send fix. Deze foutmelding kwam bij sommige providers en is gemaakt.
Gevolg is wel dat je ook het nieuwe Dutch CMS 2.0 cmskern.php bestand moet gebruiken en
opnieuw moet invullen.

•

Niet ingedeelde pagina's fix:
Verbeterde selectie van niet ingedeelde pagina's in het bewerkingsdropdownmenu bij maken
van een Normale Pagina. Niet ingedeelte fotopagina's verdwenen anders en nog enkele andere
toevoegingen gemaakt zoals bv los ingedeeld.

•

White-space: nowrap fix:
In het CSS bestand header.css #ffffff-space: nowrap; vervangen (hersteld) door
white-space: nowrap;. Dit was ook zo in Dutch CMS versie 1.8 maar is per ongeluk met versie
1.9 toen d.m.v. "zoeken en vervangen" vervangen door #ffffff (de code voor wit) (tussentijdse
fix - zie nieuwspagina op Dutch CMS).

Overstappen van Dutch CMS 1.9 naar 2.0
Je zult begrijpen dat door de template en bijbehorende CSS wijzigingen (zie opsomming in dit
changelog) het niet mogelijk is om normaal over te stappen van Dutch CMS 1.9 naar 2.0. Daar
komt nog bij dat er ook nog op diverse plaatsen nieuwe CSS is toegevoegd.
Normaal gesproken kon je als er een nieuwe versie uitkwam van Dutch CMS je database upgraden
met een sql upgrade bestand, je PHP bestanden vervangen door de nieuwe PHP bestanden en
vervolgens de templatemap over kopiëren naar de nieuwe installatie en klaar. Die
eerste 2 kunnen nog gewoon dus alle invoer in je database wordt gewoon meegenomen naar 2.0
maar je CSS design dus niet. Goed als je nu net de afgelopen weken Dutch CMS hebt gedownload
en er meer aan hebt gesnuffeld dan dat je al een superdesign hebt gemaakt dan hou je je oude
design bij de hand en begin je overnieuw met de CSS van 2.0. Voor hen die echter al een tijd
draaien op versie 1.9 en serieus een mooi design hebben gemaakt is er de keuze uit 4 opties:
Optie 1.
Niks doen = niet overstappen en gewoon blijven draaien op Dutch CMS versie 1.9. Nadeel is dan
dat je niet gebruik kunt maken van al die geweldige nieuwe dingen in versie 2.0 die beschreven
staan in deze handleiding.
Optie 2.
Je oude design erbij pakken (die staat natuurlijk online op je hoofddomein). Op een subdomein of
eerst offline (bv. met USBWebserver) Dutch CMS 2.0 installeren en aan de hand van je oude
design (hoe het eruit ziet) je nieuwe design maken met de CSS van versie 2.0.
Optie 3.
Misschien denk je van "nou ok dan maak ik gelijk maar een nieuw design". Ook dat kan natuurlijk.
De bedoeling is dat het met de nieuwe CSS van 2.0 makkelijker en sneller gaat. Misschien krijg je
wel spetterende nieuwe ideeën.
Optie 4.
In het uiterste geval en als je er echt niet uit komt en het eigenlijk niet ziet zitten en toch al erg
blij was met het design wat je had dan kan ik je website en design overzetten naar versie 2.0. Om
dit te kunnen doen mail je je ftp gegevens en eventuele control pannel gegevens en alle overige
gegevens van je website naar Dutch CMS. Het e-mail adres daarvoor staat bovenaan in het forum
(na inloggen). Dan zet ik hem over inclusief design. Verwacht natuurlijk niet dat dat dan gelijk de
volgende dag gebeurt is maar als maker van Dutch CMS is dat natuurlijk niet zo moeilijk want ik
ken het CMS de CSS door en door.

Verdere overstap stappen
Na het hermaken van je design met de CSS van Dutch CMS 2.0 bv. offline met USBWebserver of
online op een subdomein installatie kun je je online 1.9 installatie upgraden. Dit doe je door de
volgende stappen te volgen:
Verwijder je Dutch CMS 1.9 installatie (alle bestanden verwijderen/deleten). Bewaar wel al je
afbeeldingen natuurlijk in je afbeeldingenmap en foto's in je fotoalbummap of video's in je
videomap. Bewaar ook het bestand cmskern.php voor de gegevens die daarin staan !
Kijk in je persoonlijke documentje (als je dat hebt) waarin eventuele extra wijzigingen staan die je
gemaakt had aan Dutch CMS en bepaal aan de hand van dit changelog wat je nu aan het lezen
bent of deze wijzigingen nog nodig zijn voor je nieuwe installatie of dat ze ingebouwd zijn in
Dutch CMS 2.0.
connectdb.php kun je gewoon boven je root laten staan en hoeft niet geupdate te worden.
Upload de nieuwe bestanden van Dutch CMS 2.0.
Vul het nieuwe cmskern.php bestand in met je oude gegevens ! Opnieuw uploaden.
Geef je beheermap weer de zelfgekozen naam.
Zorg dat de map afbeeldingen bestandsrechten (chmod) 755 heeft. Zorg dat de map cache
bestandrechten (chmod) 755 heeft. De map cache staat in je beheermap en dan
pdw_file_browser. Het wijzigen of bekijken van bestandsrechten doe je met je ftp programma (in
Filezilla met de rechtermuisknop). Het kan zijn dat je niks hoeft te wijzigen als de maprechten al
automatisch staan ingesteld op 755. Dit is alleen van toepassing bij installatie op de server dus
niet bij lokale installatie op een Windows pc.
Open het upgrade sql bestand (map sql 1.9-2.0) en vervang prefix weer overal door je eigen
prefix.
Log in op phpMyAdmin en selecteer je database links.
Maak voor de zekerheid eerst een back-up van je bestaande database.
Klik vervolgens rechtsboven op "Importeren" en importeer dit sql upgrade bestand. Je tabellen
wordt geupgrade (inhoud blijft behouden) naar versie 2.0.
Veel plezier met Dutch CMS 2.0. Voor eventuele vragen kun je terecht in het Forum !
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