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Veel gestelde vragen over DvG7

Veel gestelde vragen over DvG7
Hieronder leest u snelle antwoorden op veel gestelde vragen.

Hoe kan ik als supereditor een pagina of webformulier
(de)publiceren?
1. ga naar het inhoudsoverzicht en zoek de pagina die u wil publiceren
2. vink het vakje ervoor aan
3. kies in de bulk-bewerkingen voor “publiceren” of “depubliceren” en klik dan op “uitvoeren”
Zie voor meer informatie het onderdeel over het "Inhoud" scherm

Hoe kan ik een CSV bestand uploaden en publiceren op de
website?
Let op: dit is pas mogelijk als de patch van Drupal.org #3053404 is geïmplementeerd op de site
1. ga naar https://URL/ﬁle/add (je ziet hier nu csv in de mogelijke ﬁletypes, dus je kan een CSV-ﬁle
uploaden) 2. Upload de ﬁle die je wilt plaatsen 2. ga nu naar de pagina waar je de csv wil weergeven
op de site, en bewerk deze 3. plaats media, en kijk in de bibliotheek. Daar kan je nu de CSV
selecteren.

Hoe kan ik een pulldown lijst gebruiken om de ontvanger
van een webformulier email in te stellen
Soms kan het handig zijn om een formulier te hebben waarbij de email notiﬁcatie naar verschillende
personen gestuurd kan worden afhankelijk van de inhoud van het formulier. Hieronder staat
beschreven hoe je een pulldown menu kan toevoegen om de ontvanger van een email bericht te
bepalen.
1. Voeg een nieuw formulier toe
2. Voeg een een nieuw element “Keuzeopties” toe.

3. Voeg hier even twee dummy opties toe, bijvoorbeeld “optie1|optie1”
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4. Sla het element op.
5. Ga naar het tabblad “email”, en selecteer het zojuist gemaakte component als ontvanger

6. Stel de email helemaal in, vul twee dummy email adressen in achter de dummy opties, of uw eigen
email adres om te testen. LET OP: de email wijzigen is verderop niet meer mogelijk, dus test deze een
paar keer zodat hij helemaal in orde is.

7. Als de email helemaal in orde is ga je terug naar de eigenschappen van het component met de
keuzeopties.
8. Plak hier alle email adressen in, in de opmaak: “test@email.nl|Leesbare optie”

9. Nu werkt het
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