STAP 1: Login wordpress
Ga naar www.websitenaam.nl/admin
op dit moment is dat www.vvsambeek.nl/nieuwesite/admin
Wanneer de website klaar is zal het vvsambeek.nl/admin worden.
Vul je inloggegevens in. je zit nu in Wordpress en op en je Excel bestand.

STAP 2: Selecteer de tabellen uit excel en kopieer deze.
Zorg dat de datums in excel een ‘koptekst 6’ krijgen. Dit doe je door dit voorbeeld: <h6>Maandag 1 januari</h6>
Dit zorgt er voor dat het programma overzichtelijk er uit ziet op de website.
Selecteer de tabellen die op de website moeten komen te staan en kopieer deze ctrl+c
Handigheidje om alle tabellen te selecteren: klik een keer met linkermuisknop op de eerste cel.
Houd daarna shift in, ondertussen dat je shift inhoud, klik op de laatste cel. En dan zijn alle te kopieren cellen geselecteerd.

STAP 3: Open de Tablepress plugin
Ga met je muis naar Tablepress in Wordpress
en klik op alle tabellen

STAP 4: Tabel importeren / overschrijven met nieuwe inhoud
Je ziet nu een overzicht van alle tabellen.
Boven de tabellen zie je importeren staan in het menu, klik hier op.
Je hebt vervolgens 2 manieren om de inhoud aan te passen. kopieer plak methode en de importeer bestand methode.

Kopieer/plakken methode:							Importeermethode:

Instellingen

Importeer bronbestand: Handmatig invoer
Importeer gegevens: Plak de tabellen vanuit Excel in het
tekstvenster.
Import formaat: CSV - Karakter gescheiden waarden
Toevoegen, vervangen of aanvullen? Vervang bestaande tabel
Tabel om te vervangen of aan te vullen: ID 2: Programma

Instellingen

Importeer bronbestand: Bestand uploaden
Selecteer bestand: Bestand kiezen (moet excel 97-2003 bestandsformaat zijn (In excel: ‘opslaan als’: excel 97-2003)
Import formaat: XLS 97-2003
Toevoegen, vervangen of aanvullen? Vervang bestaande tabel
Tabel om te vervangen of aan te vullen: ID 2: Programma

Druk na je keuze op importeren. in het volgende scherm op Wijzigingen opslaan.

STAP 5: Bestaande tabel handmatig aanpassen
Open de tabel die je wilt aanpassen.
Rijen en kolommmen verslepen.
Je kan rijen en kolommen bijvoorbeeld verslepen door de Letters A, B, C, D, E van links naar rechts te verschuiven.
Of de cijfers van de rijen naar boven en naar beneden.
Rij of kolom toevoegen
Scroll naar bedenen daar zie je een venster staan met de titel Tabel manipulatie, hier heb je opties om een rij of kolom toe te voegen.
Selecteer een rij in de tabel waar je een lege rij onder wilt zetten. En druk dan op de knop ‘invoegen‘ achter de tekst Geselecteerde rijen:
Nu is er een leeg veld onder de geselecteerde rij gezet. Deze kun je vervolgens vullen met tekst waar nodig.
Zelfde principe geldt voor kolommen.
Tekst manipuleren/opmaken
Om tekst in een cel (bijvoorbeeld) vet gedrukt te maken.
Druk op de knop ‘geavanceerde editor‘ en vervolgens de cel die je wilt manipuleren.
Klaar?
Wijzigingen opslaan en bekijk de tabel in de pagina.

