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Handleiding en tips voor het Nieuwe Disk CMS 

Versie 1.1 
 

 
 
 
 

Let op! 
 

Disk Promotions heeft een nieuw CMS. Het CMS heeft nu nog meer mogelijkheden voor jou 
als gebruiker. Je kunt onder andere zelf bestanden verwijderen of bestandsnamen 

wijzigingen. Mijn advies is om alleen bestanden te verwijderen als je weet wat je doet omdat 
anders de site mogelijk niet meer correct werkt. 
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Hoe moet ik inloggen in het Disk CMS? 
De nieuwe directe inlogpagina is: https://disk.clientcms.com/login 

Wij adviseren je echter om in te loggen via: https://www.disk.nl/disk-cms-
inloggen.php omdat op deze pagina ook het laatste nieuws staat over het Disk CMS 
zoals mogelijk storingen of nieuwe functies. Let op dat je dan inlogt via Inloggen 
nieuwe Disk CMS. 
 
Gebruik het mailadres en password om in te loggen. 
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Hoe werk ik veilig met het Disk CMS? 
• Verander je wachtwoord voor het Disk CMS minstens één keer per jaar. Je kunt 

het wachtwoord via het CMS zelf aanpassen. Maak het wachtwoord zo complex 
mogelijk en het liefst met 20 tekens. Klik op Edit Profile om je wachtwoord aan te 
passen. Dit is een voorbeeld van een veilig wachtwoord: 
wHgF#wVcX*6Y@J2KP32e. Gebruik het wachtwoord niet voor andere accounts. 

• Zorg ervoor dat je computer veilig is. Immers als je zelf je website onderhoudt dan 
sta je via jouw computer in verbinding met jouw website. Denk aan het updaten 
van je computer zoals het besturingssysteem, programma updates, virusscanner, 
firewall etc.  

• Gebruik liever geen openbare WIFI en zeker niet als je je site gaat onderhouden 
via het Disk CMS. 

• Maak backups van je al je teksten en foto’s. 
• Log altijd uit nadat je hebt gewerkt met het CMS. 
• Wees voorzichtig met klikken op links in mails. 
• Bezoek alleen beveiligde websites. 
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Hoe voeg ik teksten toe via het Disk CMS? 
• Log in https://disk.clientcms.com/login 
• Klik bij sites in de rechterkolom op de afbeelding. 
• Klik op de pagina die je wilt aanpassen. 
• Klik met de muis op de plek waar je tekst wilt aanpassen of toevoegen. 

• Je kunt dan direct typen op de webpagina waar je zelf wilt. 
• Pas op met het plakken van teksten in het Disk CMS. Je kopieert dan veel rotzooi 

mee wat in de broncode van de webpagina komt te staan. Teksten moeten zo 
schoon mogelijk in het CMS gezet worden. Liefst door ze direct te typen in het 
CMS of de tekst eerst door kladblok te halen. 

• Een ENTER geven is een nieuwe paragraaf, een SHIFT ENTER is een nieuwe 
regel. 

• Gebruik onderstreept nooit als een opmaakstyle om iets bijvoorbeeld te 
benadrukken. De reden hiervoor is dat onderstrepen op het internet wordt gebruikt 
om een link mee aan te duiden. Als er dan geen link onder staat dan is dit 
verwarrend voor diegene die jouw website bezoekt. 

• Op iedere pagina mag slechts één H1-kopje (Heading 1) gebruikt worden. Er 
mogen meerdere H2- en H3-kopjes op een webpagina pagina staan. Het kopje 
boven de eerste alinea moet altijd een H1-kopje zijn. Als je een H1-, H2- of H3-
kopje hebt gebruikt moet je daarna altijd een ENTER (nieuwe paragraaf) geven 
zodat je de tekst in de juiste style onder het kopje kunt gaan typen. 
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• Zorg ervoor dat alle teksten op je website uniek zijn. Je mag geen teksten van 
andere sites kopiëren. Ook binnen jouw website moeten alle teksten uniek zijn. 
Google ziet deze teksten anders als duplicated content en je website wordt dan 
minder goed gevonden. 

• Maak de zinnen niet te lang en vermijd de lijdende vorm. Probeer actief te schijven 
en vanuit het perspectief van je doelgroep. 

• Probeer alle teksten binnen je website zoveel mogelijk met elkaar te verbinden 
met tekstlinks. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers van websites deze links vooral 
gebruiken om te navigeren binnen de site. 

• Zorg ervoor dat de teksten van je website regelmatig worden aangepast. Google 
ziet dit ook en je site zal dan beter worden gevonden. Als je de teksten (op alle 
pagina’s) niet regelmatig aanpast zal je site steeds verder zakken in de Google-
resultaten. 
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Hoe publiceer ik de wijzigingen? 
• Als je klaar bent met het aanpassen van een webpagina is het tijd om de pagina te 

publiceren (live te zetten). 
• Klik op de blauwe knop: Publish en kies dan voor Publish. 
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Hoe pas ik de metadata aan? 
• Ga naar de betreffende pagina die je wilt aanpassen en klik op Edit Metadata. 

• Zorg ervoor dat iedere pagina een unieke titel en description (beschrijving) krijgt. 
• De description is de beschrijving die Google toont bij de zoekresultaten. Deze 

tekst moet bezoekers naar je webpagina laten doorklikken, deze moet dus 
prikkelend geschreven zijn. 

• Lengte van de beschrijving moet zijn: 155/160 karakters inclusief spaties. 
• De pagina titel (title) zie je bovenin je browser als je een website bezoekt. Google 

neemt deze titel ook over in de zoekresultaten, deze is ook erg belangrijk voor de 
vindbaarheid van jouw site. De titels hebben wij al toegevoegd aan alle pagina’s. 

• Lengte pagina-titel: maximaal 70 tekens. 
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Tips over het toevoegen van foto’s 
• Bewerk eerst de foto en maak een uitsnede en geef de foto compressie mee. Een 

foto mag niet groter zijn dan 100kb want anders duurt het te lang om een foto te 
laden. 

• Haal de bewerkte foto eerst door: https://tinypng.com zodat deze nog wat extra 
compressie krijgt. 

• Geef de foto een juiste bestandsnaam met sterke beschrijvende zoekwoorden en 
gebruik geen spaties en hoofdletters in de bestandsnamen (foto’s, pdf’s etc) die 
je upload naar de server. Dit gaat vaak fout. 

• Zorg ervoor dat je de rechten van de foto’s hebt door ze bijvoorbeeld zelf te 
maken. Je mag geen foto’s van andere sites kopiëren omdat foto’s 
auteursrechtelijk beschermd zijn. 

• Als je zelf een foto maakt voor jouw website zorg er dan voor dat de horizon recht 
is. Met een fotobewerkingsprogramma kun je de foto eventueel nog draaien zodat 
de horizon alsnog recht is. 

• Zorg ervoor dat de foto’s op een pagina allemaal even groot zijn. De pagina wordt 
er dan veel rustiger van en voor de bezoeker is het fijner om de pagina te 
bekijken. 

• In een fotobewerkingsprogramma 
kun je ook het beste de foto even 
bewerken qua kleur, lichtheid, 
contrast etc. Het is zeer belangrijk 
voor het succes van je website dat 
de foto’s er perfect uitzien! 

• Geef de foto altijd een beschrijving 
(description) mee. 

• Als je een foto verkleind zal de foto 
altijd onscherper worden. In een 
fotobewerkingsprogramma kun je 
de foto na het verkleinen weer 
verscherpen. 

• Vind je het toch lastig om een foto 
te bewerken? Neem gerust contact 
met ons op op. We helpen je graag. 

• Bekijk dit filmpje met tips voor het 
toevoegen van foto’s: https://
youtu.be/n5UHwCbcuxc. Let op dat 
deze video nog over het oude Disk CMS 
gaat maar je leert wel hoe je foto’s een goede bestandsnaam kunt geven etc. 
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Tips over links toevoegen 
• Als je een link plaatst naar een bestand geef dan altijd aan wat het type van het 

bestand is zodat de bezoeker weet wat hij opent. Dus zo: 
 
Bekijk onze brochure (pdf) en dus niet zo: Klik hier voor de brochure. 

• Laat een pdf ook altijd naar een nieuwe pagina (New Window) gaan zodat de 
website op de achtergrond open blijft staan. In het Disk CMS kies je dan voor 
Open in a New Window. 
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