
 
 
 

 
 

 
 

CMS Made Simple 
Gebruik van de Gallery (fotoalbum) module 
 
De Gallery module zorgt ervoor dat we een fotoalbum op een pagina in de website kunnen 
weergeven.  

Wat doet de module? 

De Gallery module is een gebruikersvriendelijk foto-album die automatisch de foto's uit 
een opgegeven directory toont. Subdirectories worden getoont als sub-galerieën. De 
module heeft veel ingebouwde mogelijkheden, zoals het automatisch genereren van 
miniaturen. 

Hoe gebruik ik het? 

Allereerst moet de {Gallery} tag in een pagina of sjabloon geplaatst worden. Daarna 
kunnen foto's via de Image Manager, File Manager (bijv. meerdere foto's uploaden in één 
zip-bestand), of FTP naar de map uploads/images/Gallery/ geüpload worden. 

Dat is alles! 

Als meer galerieën gewenst zijn, creëer dan subdirectories en upload er foto's naartoe 
zoals omschreven. Door parameters toe te voegen aan de {Gallery} tag, kan eenvoudig 
ingesteld worden welke subgalerie getoond moet worden met welk sjabloon, bijv. 
{Gallery dir="vakanties/Veluwe2009" template="Lightbox"} 

Voorbeeld: 

Ga naar het admin gedeelte van uw website en log in. 
Ga naar inhoud/afbeeldingbeheer en klik op de map Gallery. 
In de folder Gallery staan de afbeeldingen die worden weergegeven in uw fotoalbum. U 
kunt hier afbeeldingen of mappen toevoegen. 
Wanneer u een afbeelding aan uw fotoalbum wilt toevoegen klik op bladeren bij bestand 
uploaden, selecteer de afbeelding op uw computer en klik op versturen. 
U kunt in de map Gallery ook een nieuwe map aanmaken deze wordt dan getoond als 
sub gallery op uw site.  
 

 
 

Wanneer u afbeeldingen hebt toegevoegd moeten we ervoor zorgen dan de 
miniatuurweergaven in het fotoalbum correct worden weergegeven. 

Ga naar inhoud/Gallery en klik op de Gallery tag. 
U ziet hier de miniatuur afmetingen zet deze naar het gewenste formaat 120X120 is een 
goed voorbeeld. Om ervoor te zorgen dat verticale en horizontale foto’s netjes worden 
weergegeven kiezen we de methode “bijsnijden” om de miniaturen te genereren klik op 
“(re)genereer miniaturen”. 



 
 

 
 
De laatste stap is om uw fotoalbum op de gewenste pagina weer te geven. 
Ga naar inhoud/pagina’s en klik op de gewenste pagina of maak er een aan via “nieuwe inhoud 
toevoegen”. Plaats nu de {gallery} tag in de inhoud klik op versturen en het fotoalbum staat op 
de pagina. 
 

  
 
Door parameters toe te voegen aan de {Gallery} tag, kan eenvoudig ingesteld worden welke 
subgalerie getoond moet worden, bijv. {Gallery dir="vakanties/Veluwe2009"} 
 
Veel succes met de Gallery module 


