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een eigen website ?
Het internet is niet meer
weg te denken uit ons dagelijks leven. Voor Steeds
meer informatie worden
we verwezen naar www
punt. Ook voor nieuws,
films televisie uitzendingen,
foto’s muziek en zelfs het
volgen van cursussen kunnen we op het internet
terecht. Uiteraard stelt dat
eisen aan de vaardigheden
van iedereen die deze nieuwe informatiebron wil ontsluiten.
Het hebben van een eigen
website was tot voorkort
iets waarbij je aan een bedrijf, organisatie of de overheid moest denken. Vandaag de dag zien we steeds
meer websites die gemaakt
zijn door particulieren. Mensen die niet meer tevreden
zijn om een ingezonden
brief naar de krant te sturen. Ook (amateur) fotogra-

ven, musici, verenigingen en kleine ondernemers hebben tegenwoordig een eigen website.

In deze nieuwsbreif

Het maken van een eigenwebsite was vroeger
iets waarvoor je door
geleerd moest hebben.
Maar dankzij de moderne software is het hebben van een eigen webCaption describing picture or graphic.
site voor mensen weggelegd. Kennis van Hyper Tekst Markup Languabonnement ook ruimte
age (HTML) of Java is niet
om een eigen website te
langer nodig om snel een
plaatsen.
fraai ogend product te maOndanks al deze vereenken. Ook het vinden van
voudigingen is het maken
een bedrijf dat er voor zorgt
van een eigen website voor
dat de eigen website op het
velen iets waarvan ze niet
internet geplaatst wordt is
zouden weten hoe ze er
met het toenemend aantal
ADSL verbindingen al evenaan moeten beginnen.
min noodzakelijk. Immers,
Highpotech IT bied hierde meeste internet provivoor een cursus.
ders bieden naast het ADSL
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• Een snelle manier om te
weten of je er meer van
wilt leren
• Alternatief voor een
complete opleiding
• Geen dike boeken doorwerken maar direct aan
de slag

U w e e r s t e pag i n a
Om uw eerste webpagina
te maken heeft u niet meer
nodig dan heet programma
Kladblok U vindt dit programma op elke Windows
computer onder Start ->
Alle programma’s in de
map Bureau accessories.
De hierna volgende vet

gedrukt tekst kunt u overetypen, of kopieren in het
kladblok.

Dit is mijn eerste pagina
</body>
</html>

<html>
<Head
<title>mijn website</title>
></Head>
<body>
<h1>WELKOM</h1>

Klik op menukeuze Bestand
en de optie Oplslaan als..

Vervolg op pagina 2

• Gratis bij inschrijving op
een cursus
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Website publiceren
Een webpagina maken is slecht een
onderdeel van het maken van een
website. Tenslotte heeft u er niets aan
als deze alleen op uw eigen computer
te zien is. Om een pagina of een hele
website toegankelijk te maken via het
internet moet deze van buitenaf bereikbaar zijn. Anders gezegd uw webpagina moet een adres krijgen. Iets
zoals www.highpotech.nl. De meeste
internet providers bieden u de mogelijkhheid om uw website op hun computers te publiceren. Deze zijn 24 uur
per dag vanuit de hele wereld bereikbaar. Raadplaag voor het juiste adres,
de handleiding van uw eigen provider.
Nadat we onze pagina’s gemaakt hebben moeten deze dus naar de computer van de provider gekopieerd worden. We moeten onze pagina’s gaan
uploaden. Hiervoor zijn tal van
programma’s in omloop, die gemakkelijk te gebruiken zijn en niets hoeven

kosten: bijvoorbeeld Filezilla.
Als we de pagina’s naar de computer
van onze provider hebben gekopieerd,
kunnen we deze via de Internet Explorer of een andere internet browser via

het internet gaan bekijken. In de adresbalk typen we het adres dat we van
onze provider hebben gekregen voor
onze persoonlijk website, en als alles is
goed gegaang kunnen wij en alle andere mensen in de wereld onze
pagina’s gaan bekijken.
En nu maar hopen dat we met onze
website net zo beroemd worden als
Google . Houdt er dan wel rekening
mee dat uw internet provide al snel
gaat ingrijpen als duizenden mensen
per uur uw website gaan bezoeken. U
zult dan moeten uitwijken naar een
meer professionele oplossing.
Wie het helemaal professioneel wil
doen kan natuurlijk nog altijd een eigen webadres aanvragen bij de Stichting Internet Domein Registratie. Een
ruimte huren bij een hosting provider.

Met het maken van een webpagina zijn we er nog niet..

Prijzen hiervoor beginnen bij ca
€ 10,00 per maand.

Domeinnamen
Namen op het internet moge maar
eenmaal voor komen. Dubbele namen
zouden tot onoplosbare verwarring
leiden, omdat dan niet duidelijk is welke computer moet reageren op het
verzoek om informatie. Om te voorkomen dat er dubbele namen worden
gebruikt staat het niemand vrij om
zomaar een naam te gaan gebruiken
voor een internet site. Alleen officieel
geregistreerde namen kunnen op het
internet gevonden worden. Een domeinnaam zoals de naam van een

internet site ook welgenoemd wordt
bestaat uit drie delen waarvan de eerste WWW wel de bekendst is. Direct
na de punt volgt dan de naam van het
bedrijf, organisatie vereniging, etc. En
tenslotte wordt er na de punt nog een
aanduiding voor een land of en type
gebruikt.

COM(mercieel), EDU(catie), NET, ORG
of GOV(ernement).
Aan de registratie van domeinnamen
zijn kosten verbonden.

In Nederland geregistreerde namen
eindigen op NL. Zoals duitse eindigen
op DE en Belgie op BE
Daarnaast zijn er aanduidingen als

V e rvo l g u w e e r s t e pag i n a
In het dialogvenster dat nu verschijnt
typt u achter Bestandsnaam de tekst
“index.html” en achter de optie opslaan als type kiest u Alle bestanden.
Als regel wordt heet bestand dat u nu
gemaakt heeft opgeslagen in de map
Mijn documenten.
Klik nu op Start en daarna op Mijn
documenten om de deze map te openen.
In deze map vindt u het zojuist opge-

slagen bestand index. Dubbelklik hierop om het te openen en uw krijgt uw
eerste eigen webpagina te zien. In de
titelbalk staat Mijn website en op de
pagina staat met grote letters welkom
en in gewone tekst Dit is mijn eerste
pagina.
Gefeliciteerd met deze eerste internet
pagina.

Aan een geode webpagina ligt een
doordacht ontwerp tengrondslag
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Een website ontwerpen
Wie een website gaat ontwerpen doet
er goed aan om vooraf een ontwerp te
maken van de site. Welke onderwerpen willen we op deze site behandelen. En hoe willen we deze onderdelen
over verschillende pagina’s verdelen?
Het maken van zo’n ontwerp vooraf is
gemakkelijker dan het wissen en opnieuw aanmaken van reeds bestaande
webpagina’s.

Nier alle beeldschermen zijn hetzelfde.
Het meest gebruikte scherm op dit
moment is 1024x768. Maar nog ruim
15% gebruikt een scherm van

Behalve dat we de website op papier
ontwerpen, maken we ook een ontwerp van de pagina’s. Moet op elke
pagina de zelfde indeling komen? Kunnen we met dit ontwerp gemakkelijk
door de hele website navigeren?
Waar komen de afbeeldingen of foto’s
te staan. Is het ook voor mensen met
een handicap gemakkelijk om de website te lezen en te gebruiken?

Begrippen als knippen en Plakken
maar ook een tekstvak en hoe de eigenschappen hiervan in te stellen zijn
bij u bekend.

Als we de schetsen gemaakt hebben
kunnen we beginnen met het maken
van een voorontwerp met de software
van onze keuze. Tijdens de cursus maken we gebruik van Dreamweaver van
Adobe. Dit is niet het eenvoudigste
programma en zeker niet het goedkoopste programma voor het maken
van een website. Hier staat tegenover
dat het gebruiksgemak ruimschoots
opweegt tegen deze bezwaren.
U hoeft deze software niet direct aan
te schaffen. Tijdens de cursus stellen
wij u een tijdelijk versie beschikbaar.
Wilt u deze blijven gebruiken, dient u
deze zelf aan te schaffen. Uiteraard
kunt u ook besluiten om andere software te gaan gebruiken.

Het voorontwerp van een pagina

vo o r k e n n i s
Om de cursus Webdesign te kunnen
volgen, heeft u wat ervaring nodig.
Werken met een tekstverwerker en
natuurlijk ervaring in het werken met
Windows zijn een must.

800x600 pixels.

volgen. Het volgen van de workshop is
gratis als u zich voor de cursus inschrijft..
De workshops worden met enige regelmaat gehouden, maar alleen als er
voldoende belangstelling is, om zo de
kosten laag te houden.

Mocht u twijfels hebben meld u dan
aan voor een workshop Webdesign.
Tijdens zo’n workshop krijgt u een
duidelijke indruk van de vaardigheden
die u nodig hebt om deze cursus te

nieuwsbrieven
Rondom de verschillende cursussen
verschijnen onregelmatig neiuws brieven. Wilt u op de hoogt gehouden
worden stuur dan een email het het
woord nieuwsbrief als onderwerp
naar info@highpotech.nl

Abonneer u op de nieuwsbrief.

HIGHPOTECH IT
Hoge filtwerweg 660
3063 KM Rotterdam

tel 31(0)10 2429766
mailto:info@highpotech.nl

De opleiding webdesign is vooral voor de (beginnende) website
bouwers bedoeld.
Tijdens de opleiding leert u werken met Dreamweaver® en Fireworks®. Dit programma’s stellen u instaat om op een eenvoudig
manier een website te bouwen die er leuk uitziet.
Voor het leren maken van een website als www.highpotech.nl
heeft u, afhankelijk van uw voorkennis, ongeveer 4 tot 6 lessen
nodig.

opleiden: schakel tussen kennen en kunnen

Wilt u meer dan een fotoalbum op het internet, neem dan eens
contact op.

U vind ons op het internet
http://www.highpotech.nl

Meer weten ?
Omdat we er niet vanuit kunnen gaan
dat u over programma’s als Dreamweaver® of Firework® beschikt hebben we in deze nieuwsbrief geen uitvoerbare voorbeelden op genomen.
We hopen desondanks dat we uw
belangstelling hebben kunnen wekken voor onze cursus Webdesign.
Wilt u weten of deze opleiding aansluit bij uw reeds verworven vaardigheden, geef u dan op voor een workshop Webdesign. Highpotech IT organiseerd (bij voldoende belangstelling)
regelmatig workshops. Hier kunt u
snel een inschatting maken of een
bepaalde cursus aansluit bij hetgeen u
wilt leren.
Stuur een email met daarin uw gegevens naar info@highpotech.nl. Wij
informeren u zodra er een workshop s
wordt gehouden die uw belangstelling heeft gewekt.
Informeer ook een naar onze senioren Basis opleidingen

