Ontwerpboek website structuur en lay-out

De website structuur en lay-out
Homepage

Een website is opgebouwd uit een homepage een
aantal subpagina’s die daar onder vallen. De structuur
van een website lijkt op een boomdiagram.
Met behulp van links worden de pagina’s met elkaar
verbonden. Deze links worden visueel weergeven met
buttons, waar men met de muis op kan klikken.
De homepage is de eerste pagina waar de bezoeker
binnenkomt.
Subpagina’s

Werkwijze
U vult de ontwerpbladen homepage en subpagina’s in. Alle teksten en foto’s dienen op een diskette te
worden aangeleverd* en samen met de ontwerpbladen aan ons te worden geretourneerd. Wij gaan
vervolgens over tot het ontwerp van uw website.
Enkele aandachtspunten:
Vormgeving:

Ontwerp:
Inhoud:
Sleutelwoorden:

Huisstijl verwerken? Wat voor bedrijfslogo’s heeft u?
Wat voor kleuren? Vermeld b.v. de gewenste achtergrondkleuren op de
ontwerpbladen. Stuur zoveel mogelijk materiaal mee.
Foto’s? (max. 2 per pagina**).
Wilt een antwoord/bestelformulier? Welke gegevens dienen de bezoekers hierop in
te vullen? Gebruik hiervoor een ontwerpblad ‘subpagina’.
Wat voor onderwerpen en teksten heeft u? Wat wilt u precies communiceren?
Zorg voor duidelijke en korte teksten.
De sleutelwoorden zijn trefwoorden waarmee bezoekers uw website kunnen vinden
wanneer ze gebruik maken van de zogenaamde zoekmachines op het Internet.
Goede trefwoorden beschrijven uw activiteiten op een duidelijke wijze en zijn vaak
niet te algemeen. U kunt de trefwoorden vermelden op het ontwerpblad
homepage.

* Indien dit niet mogelijk is berekenen wij in overleg een meerprijs.
** U kunt natuurlijk tegen een meerprijs extra foto’s per pagina opnemen in uw website.

Voorbeeld ontwerpblad homepage

Logo
Hier kunt u uw
bedrijfslogo plaatsen

Navigatiebalk
Buttons
Home
Produkten
Diensten
Projecten

Banner
Een banner kan gecombineerd worden met een afbeelding

Welkom

Tekstblok

-

B.v.
B.v.
B.v.
B.v.

een
een
een
een

welkomstwoord
beschrijving van uw bedrijf/instelling
beschrijving van de inhoud van de website
presentatie met foto’s

Deze pagina maakt de eerste indruk. Bedenk goed wat u hier gaat
schrijven en welke afbeeldingen u wilt plaatsen. Houd het kort en
krachtig!

Bestellen
Info
Routebeschrijving
E-mail

Omschrijvingen:
•
•
•
•
•

Navigatiebalk Met de navigatiebalk kan de bezoeker zich ‘bewegen’ door de website. Hierin bevinden zich
de buttons waarmee gelinkt wordt naar de subpagina’s. U dient de titel van de sub-pagina in te vullen in het
vakje van de button.
Buttons Buttons zijn grafische balkjes/knopjes waar men met de muis op kan klikken. De bezoeker wordt
dan vervolgens doorgelinkt naar de corresponderende pagina.
Banner Geeft meestal de titel aan van de pagina waar de bezoeker zich op dat moment bevindt.
Logo Op deze plaats kan uw bedrijfslogo worden geplaatst. U kunt natuurlijk ook een andere positie kiezen.
Tekstblok Hier staat de inhoud van de website. Per pagina zal dit blok dus verschillende teksten en
afbeeldingen bevatten.

De navigatiebalk met de buttons en het logo zijn de elementen van de website die niet veranderen. Per subpagina
verandert alleen het tekstblok en de banner.
Werkwijze:
•
Vul de titels van de subpagina’s in op de buttons. Bijv: produkten, info, contact, bestellen, diensten,
routebeschrijving etc.
•
Vermeld op de bladen de positie en naam van de afbeelding (foto, logo etc.), en plaats het origineel op de
diskette (formaat: Gif, Jpeg, Bmp, Tif, Pds).
•
Voor de teksten: vul de naam van het tekstbestand op het blad in en plaats het tekstbestand op diskette. Per
blad/tekst dient u een apart bestand aan te geven.

Ontwerpblad homepage
Dit ontwerpblad vormt de basis voor uw website.
Logo

Banner

Navigatiebalk

Tekstblok

Buttons

Opmerkingen:

Sleutelwoorden voor Zoekmachines:

Ontwerpblad subpagina’s
Kopieer dit ontwerpblad voor elk subpagina.

Banner
Vermeld hier de titel van de subpagina

Tekstblok

Schets in het tekstblok de positie van de tekst en foto’s (of andere afbeeldingen),
en zet vervolgens de bestandennamen erbij en plaats de bestanden op een diskette.
Opmerkingen:

