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ALGEMEEN 

 

 Inlog Log in met je ULCN-account, maar altijd in kleine 

letters. 

 Toevoegen 

document 

Naam van het document moet gelijk zijn aan de titel. 

  Vul de Naam in en gebruik ctrl-c om dit in het 

titelveld te plakken. Op deze manier zijn 

documenten sneller terug te vinden. 

 Publiceren Bij optie [Bekijk] werkt de back-button niet 

goed; je kunt weer op het tabje klikken om terug 

te keren. 

  Als je een medewerkersprofiel in het Nederlands 

hebt gepubliceerd, dan wordt dit pas ’s nachts 

goed verwerkt; tot die tijd wordt de persoon wel 

‘gevonden’, maar als je er op klikt, zie je (zowel 

in het Nederlands als in het Engels!) ‘Page not 

found’. Het is dus handig om dit aan het eind van 

een dag te doen.  

  Vertaling in het Engels: als je een document hebt 

vertaald in het Engels en daarna heb je nog een 

aanpassing, dan moet dit in beide talen 

handmatig worden gedaan; een aanpassing gaat 

niet vanzelf mee, alleen het initiële document. 

 Afbeelding Een hoofdafbeelding  wordt rechts van de tekst 

getoond. 

 Vinkje: Zet 

automatisch 

toevoegen uit 

Als je dit vinkje ‘aan’ zet, dan moet je er voor 

zorgen dat je gerelateerde onderzoeksprojecten, 

gerelateerde opleidingen e.d. van de betreffende 

wetenschapper zelf handmatig toevoegt omdat 

deze niet meer ‘automatisch’ worden gekoppeld.  

 Contentblokken De volgorde binnen contentblokken is aan te 

passen met groene pijltjes (die je bovenin ziet 

als je met de muis over het blok scrollt) 

 Blog Je kunt een auteur opgeven waarvan dan alleen 

van die auteur de posts worden getoond. Dit 

werkt alleen als de ‘author’ of ‘creator’ in de 

html-code ‘apart’ staat 

Dit werkt wel: <dc:creator>ANP</dc:creator> 

Dit werkt niet:  <author><a 

href="http://leidenlawblog.nl/contributors/chen-

wang">Chen Wang</a></author>      

 Melding Als je in één contentblok een fout maakt en 

daarover een melding krijgt, zijn alle 

contentblokken gehighlight; dit is voorlopig niet 

aan te passen. 
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 Zoeken Medewerkers  Gebruik het zoekicoontje  (soms ‘springt’ 

het systeem ‘terug’ als je op Enter drukt) 

 
AGENDA 
 

 Onderzoeksproject als je (later) een onderzoeksproject toevoegt aan 

medewerker, laat ;ie die niet zien in de agenda, 

waaraan de betreffende medewerker was 

gekoppeld. Het werkt WEL als je iets ANDERS in 

het document wijzigt (b.v. titel wijzigen), dan 

haalt ' ie de gegevens wel op 

 
NIEUWS 
 

 Categorie Via de facetten van het Nieuwsoverzicht kun je 

als bezoeker op deze Categorie filteren. 

 Datum Let op: als je de datum niet vult (en die is niet 

verplicht) wordt het document NIET zichtbaar 

 
ONDERZOEKSPROJECT 
 

 Contactpersoon Je moet verplicht een Contactpersoon 

toevoegen; maar om deze zichtbaar te maken 

als ‘gerelateerde wetenschapper’ moet deze 

daaraan nog handmatig worden toegevoegd. 

 Tabbladen Er kunnen meerdere Tabbladen worden gemaakt 

(via Practicalinfo) maar te veel tabbladen maken 

het geheel onoverzichtelijk. 

 
PROFIELEN  
  

 

 Overzicht  Maak Tabblad Overzicht alleen aan als je 

contentblokken wilt tonen. Tekst kan onder 

Biografie worden gezet.  

  Als een medewerker aanstellingen heeft bij twee 

faculteiten dan moet Functioneel Beheer de 

tweede faculteit er aan koppelen. 

  Je moet bij de medewerker handmatig alle 

onderzoeksprojecten koppelen als je wil dat deze 

automatisch bij b.v. Agenda tevoorschijn komen 

als je de medewerker koppelt. 

 

  



Minimum resolutie afbeelding 

afbeelding t.b.v. pagina Full Overview Thumbnail Responsive 

full 

Portret Profielpagina 

medewerker 

200 x 250px 100 x 125px 50 x 50px - 

Locatiefoto 

 

Locatie 880 x 320px 160 x 120px - 320 x 185px 

Nieuwsfoto 

 

Nieuws 880 x 320px 100 x 70px 50 x 50px 320 x 185px 

Branding 

image rubriek 

Startpagina rubriek 672 x 320px - - 320 x 185px 

Etalage 

rubriek 

Startpagina rubriek 237 x 158px - - - 

Wisselende 

etalage 

Startpagina rubriek 261 x 320px - - - 

Icoon facts & 

figures 

Startpagina rubriek 32 x 32px - - - 

Branding 

image 

Startpagina 

organisatieonderdeel; 

contentpagina 

rubriek 

1180 x 250px - - 320 x 185px 

Large alle pagina’s met rtf breedte: 

700px; 

hoogte 

variabel 

100 x 70px 50 x 50px - 

Medium alle pagina’s met rtf breedte: 

390px; 

hoogte 

variabel 

100 x 70px 50 x 50px - 

Small alle pagina’s met rtf breedte: 

185px; 

hoogte 

variabel 

100 x 70px 50 x 50px - 

Boekcover Onderzoeks output zie Large, 

Medium of 

Small 

100 x 70px 50 x 75px 

 

- 

Icoon 

funding/ 

partner 

Onderzoeks-project 30 x 20px - - - 

 


