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AAnmAken of bewerken vAn een locAtIe
ga naar https://login.friesland.nl en vul hier de inloggegevens in. Wanneer je bent ingelogd in de

citynavigator-beheeromgeving zie je rechtsboven in het scherm het hoofdmenu. om een locatie aan

te maken of te bewerken kun je navigeren naar het onderdeel ‘content’ en vervolgens ‘Locaties’. om 

een nieuwe locatie aan te maken klik je in het overzicht rechts bovenaan de groene knop ‘aanmaken’. 

om een huidige locatie te bewerken klik je op het potloodje achter de naam van de locatie.

Hierna beland je in een scherm waarin alle aanvullende informatie van deze locatie ingevuld kan 

worden (zie afbeelding). er zijn diverse tabbladen beschikbaar waarin de informatie kan worden 

toegevoegd. deze tabbladen zijn details, adresgegevens, contactgegevens, openingstijden, media, 

prijzen, kenmerken en seo. alleen de tabbladen details en adresgegevens bevatten verplicht 

in te vullen velden. vul echter ook de overige velden in, om zo compleet mogelijk op de website 

gepresenteerd te staan. 

detaiLs

Hier kun je alle details van een locatie invullen. onderstaande velden zijn in dit tabblad beschikbaar:

•	 naam

•	 organisatie

•	 gepubliceerd - Hier geef je aan of dat je de locatie zichtbaar voor het publiek wilt publiceren op de 

website. Let op: als dit vakje niet is aangevinkt staat de locatie niet gepubliceerd en is deze ook

niet zichtbaar voor bezoekers op de website www.friesland.nl.

•	 Publicatiedatum - Dit is de datum waarop het item gepubliceerd zal worden op de website. Als je 

de locatie direct wil publiceren dien je hier de huidige datum en tijd in te voeren.

•	 vervaldatum - Datum tot wanneer locatie zichtbaar is

•	 categorie(en) koppelen - Koppel de juiste categorieën aan de locatie. De categorieën bepalen 

waar deze locatie op de website wordt getoond.

•	 tags - Hier kan je woorden invullen waar je graag op gevonden wilt worden. Dit zijn zoekwoorden 

die passen bij je locatie.

•	 Markers - Hierbij hoef je niets in te vullen

•	 Korte omschrijving (max. 255 karakters) - Tip: gebruik de eerste twee zinnen van je lange 

omschrijving.

•	 Lange omschrijving (max. 600 woorden)

!  vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken. !
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adresgegevens

door jouw adresgegevens juist in te vullen zal jouw locatie op de kaart te zien zijn. gebruik niet je

postadres, maar je bezoekadres. onderstaande velden zijn in dit tabblad beschikbaar:

•	 straatnaam

•	 Huisnummer + toevoeging

•	 Postcode

•	 Plaats

•	 Land

•	 coördinaten

selecteer de optie ‘coördinaten ophalen’ wanneer bovenstaande velden correct zijn ingevoerd. de 

beheeromgeving berekent automatisch de correcte locatie en plot deze op de kaart. indien de locatie 

niet correct is kun je bovenstaande gegevens naar wens aanpassen. tevens kun je de positie op de 

straat aanpassen. Hiermee kun je een andere weergave van google streetview bepalen. 

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.

contactgegevens

in dit tabblad kunnen alle contactgegevens van een locatie worden toegevoegd. Per locatie heb je de

mogelijkheid om diverse gegevens toe te voegen aan jouw locatie:

1. algemeen

•	 e-mail - Er kunnen in totaal vier verschillende e-mailadressen gekoppeld worden aan een 

locatie. Mocht er maar van één specifiek emailadres gebruikgemaakt worden, voer deze 

dan in onder het kopje ‘algemeen’. Mocht je voor reserveringen een specifiek e-mailadres 

hanteren, selecteer dan onder ‘Call-to-action  knop’ bij ‘Type’ de optie ‘Reserveren’. Hier 

kan je vervolgens een tweede e-mailadres invullen voor reserveringen. Het invoeren van het 

e-mailadres is niet verplicht.

•	 telefoonnummer - Eventueel kan er bij ‘Call-to-action knop’ zoals bovenstaand beschreven 

ook een specifiek telefoonnummer toegevoegd worden voor reserveringen of boekingen. Het 

invoeren van het telefoonnummer is niet verplicht.

•	 Fax - Hier kan een faxnummer worden ingevuld. Het invoeren van een faxnummer is niet 

verplicht. 

•	 website - Hier kan een link naar een externe website met daarop meer informatie over de 

locatie worden  toegevoegd. Het invoeren van een website is niet verplicht.

2. overig

•	 reviews en google streetview - Heb je externe links waarnaar je wilt verwijzen, zoals 

websites waarop er reviews te lezen zijn over jouw organisatie/bedrijf? Deze kun je 

toevoegen bij het onderdeel externe links. Hier heb je ook de mogelijkheid om de link naar 

een Google Streetview presentatie toe te voegen. 

3. social Media

•	 Hier kun je externe link(s) naar verschillende social-media kanalen (twitter, youtube, 

Facebook, Linkedin, instagram, Pinterest en google+) van jouw organisatie/bedrijf 

toevoegen. 

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.
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KaLendergegevens

in dit tabblad kun je specifieke openingstijden van een locatie toevoegen of wijzigen. deze staan

standaard niet ingeschakeld. om de openingstijden toe te voegen kun je een nieuwe regel aanmaken.

1. selecteer specifieke dag wanneer het event op één specifieke dag plaatsvindt.

•	 selecteer een begindatum.

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe.

2. selecteer dagelijks wanneer de locatie dagelijks geopend is.

•	 selecteer een begindatum.

•	 selecteer een einddatum.

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe.

3. selecteer Wekelijks wanneer de locatie wekelijks op één of meerdere dagen geopend is

•	 selecteer een begin- en einddatum

•	 voeg het gewenste herhaalpatroon toe.

•	 selecteer het aantal gewenste weekdagen.

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe.

4. selecteer Maandelijks wanneer de locatie maandelijks op één of meerdere dagen geopend is

•	 selecteer een begin- en einddatum.

•	 voeg het gewenste herhaalpatroon toe.

•	 selecteer de gewenste dag in de maand.

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe. 

5. selecteer Jaarlijks wanneer de locatie jaarlijks op één of meerdere dagen geopend is

•	 selecteer een begin- en einddatum.

•	 voeg het gewenste herhaalpatroon toe.

•	 selecteer de gewenste maand(en)

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe.

Het is mogelijk om meerdere regels aan te maken, zodat er bijvoorbeeld een vast wekelijks patroon

kan worden ingesteld en daarnaast losse afwijkende dagen.

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken. 

Media

in het tabblad ‘media’ kun je diverse bestanden toevoegen. denk bijvoorbeeld aan een foto, een video

of een pdf-bestand. Foto’s kun je als bestand met een maximum grootte van 2 Mb uploaden. Foto’s 

komen het beste tot hun recht op de website wanneer deze minimaal 1600 x 1200 pixels groot zijn. 

voorvideo’s kun je een externe video of youtube link opgeven. Je kunt zoveel media toevoegen als je 

wilt. dit kun je doen door op de button ‘nieuw bestand’ te klikken. Hierna verschijnen de volgende 

opties:

1. naam - Selecteer de gewenste naam van dit bestand. Deze naam wordt opgeslagen in de 

beheeromgeving en zal tevens worden gebruikt op de website als linktekst.

2. bron - Selecteer of de media een bestand of een externe link is.

•	 bestand: gebruik de optie ‘bestand kiezen’ om de gewenste media aan de citynavigator 

toe te voegen.

•	 externe link: voer een correcte hyperlink in die verwijst naar het mediabestand.

•	 na het opslaan van je foto’s kan je teruggaan naar ‘media’ om de volgorde waarin je foto’s 

getoond worden, te wijzigen. dit doe je door ze te verslepen. als een uitsnede van een foto 

niet zo mooi uitkomt, kun je ook het focal point van de foto wijzigen.

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.

PriJzen

zorg dat jouw informatie compleet is door aan te geven hoeveel jouw product, arrangement en/of

dienst kost. Je kan een toelichting geven op de kosten hiervan in het tekstvak ‘opmerking prijzen’.

daarnaast is het mogelijk om de betaalmogelijkheden die je gebruikt in jouw locatie aan te geven.

•	 contant betalen mogelijk

•	 betalen met Pin mogelijk

•	 betalen met creditcard mogelijk

•	 betalen met ideaL (online) mogelijk

•	 betalen met vvv cadeaubon mogelijk

•	 betalen met vvv dinercheque mogelijk

om meer dan één mogelijkheid toe te voegen kan je de ctrl-knop ingedrukt houden en meerdere

betaalmogelijkheden selecteren door op de gewenste mogelijkheden te klikken. 

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.
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KenMerKen

bij het tabblad kenmerken kunt u aanvullende informatie toevoegen over de locatie.

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.

seo

Hier kun je de vindbaarheid van je locatie in zoekmachines verbeteren.

1. Metadata

•	 Metatitel: korte titel van de pagina.

•	 Meta omschrijving: korte omschrijving van de pagina.

•	 Meta keywords: vul hier de belangrijkste trefwoorden van de pagina in. tussen de 

trefwoorden dien je een komma toe te voegen (voorbeeld: hotel, restaurant).

2. open graph

•	 voor dit onderdeel is het raadzaam u in te lezen in het onderwerp open graph op internet 

of een seo-specialist te vragen dit voor u in te voeren. Het is overigens niet verplicht deze 

informatie in te voeren. 

3. twitter cards

•	 voor dit onderdeel is het raadzaam u in te lezen in het onderwerp twitter cards op internet 

of een seo-specialist te vragen dit voor u in te voeren. voert u hier niets in, dan zullen de 

gegevens uit de open graph data gebruikt worden. 

AAnmAken of bewerken vAn een 
evenement
ga naar https://login.friesland.nl/ en vul hier de inloggegevens in. Wanneer je bent ingelogd in de

citynavigator -beheeromgeving zie je rechtsboven in het scherm het hoofdmenu. eerst zal altijd de

startpagina van de beheeromgeving worden geopend. om een evenement aan te maken of te

bewerken kun je navigeren naar het onderdeel ‘evenementen’.

om een nieuw evenement aan te maken selecteer je in het overzicht rechtsboven de functie

‘aanmaken’. om een huidig evenement te bewerken klik je op het potloodje achter de naam van het

event. Hierna beland je in een scherm waarin alle aanvullende informatie van dit evenement ingevuld

kan worden. er zijn diverse tabbladen beschikbaar waarin de informatie kan worden toegevoegd.

deze tabbladen zijn details, adresgegevens, contactgegevens, kalendergegevens, media, prijzen,

kenmerken en seo.

detaiLs

Hier kun je alle details van een locatie invullen. onderstaande velden zijn in dit tabblad beschikbaar:

•	 naam

•	 organisatie

•	 gepubliceerd - Hier geef je aan of dat je de locatie zichtbaar voor het publiek wilt publiceren op de 

website. Let op: als dit vakje niet is aangevinkt staat de locatie niet gepubliceerd en is deze ook

niet zichtbaar voor bezoekers op de website www.friesland.nl.

•	 Publicatiedatum - Dit is de datum waarop het item gepubliceerd zal worden op de website. Als je 

de locatie direct wil publiceren dien je hier de huidige datum en tijd in te voeren.

•	 vervaldatum - Datum tot wanneer locatie zichtbaar is

•	 categorie(en) koppelen - Koppel de juiste categorieën aan de locatie. De categorieën bepalen 

waar deze locatie op de website wordt getoond.

•	 tags - Hier kan je woorden invullen waar je graag op gevonden wilt worden. Dit zijn zoekwoorden 

die passen bij je locatie.

•	 Markers - Hierbij hoef je niets in te vullen

•	 Korte omschrijving (max. 255 karakters) - Tip: gebruik de eerste twee zinnen van je lange 

omschrijving.

•	 Lange omschrijving (max. 600 woorden)

!  vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken. !
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adresgegevens

door jouw adresgegevens juist in te vullen zal jouw locatie op de kaart te zien zijn. gebruik niet je

postadres, maar je bezoekadres. onderstaande velden zijn in dit tabblad beschikbaar:

•	 straatnaam

•	 Huisnummer + toevoeging

•	 Postcode

•	 Plaats

•	 Land

•	 coördinaten

selecteer de optie ‘coördinaten ophalen’ wanneer bovenstaande velden correct zijn ingevoerd. de 

beheeromgeving berekent automatisch de correcte locatie en plot deze op de kaart. indien de locatie 

niet correct is kun je bovenstaande gegevens naar wens aanpassen. tevens kun je de positie op de 

straat aanpassen. Hiermee kun je een andere weergave van google streetview bepalen. 

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.

contactgegevens

in dit tabblad kunnen alle contactgegevens van een locatie worden toegevoegd. Per locatie heb je de

mogelijkheid om diverse gegevens toe te voegen aan jouw locatie:

1. algemeen

•	 e-mail - Er kunnen in totaal vier verschillende e-mailadressen gekoppeld worden aan een 

locatie. Mocht er maar van één specifiek emailadres gebruikgemaakt worden, voer deze 

dan in onder het kopje ‘algemeen’. Mocht je voor reserveringen een specifiek e-mailadres 

hanteren, selecteer dan onder ‘Call-to-action  knop’ bij ‘Type’ de optie ‘Reserveren’. Hier 

kan je vervolgens een tweede e-mailadres invullen voor reserveringen. Het invoeren van het 

e-mailadres is niet verplicht.

•	 telefoonnummer - Eventueel kan er bij ‘Call-to-action knop’ zoals bovenstaand beschreven 

ook een specifiek telefoonnummer toegevoegd worden voor reserveringen of boekingen. Het 

invoeren van het telefoonnummer is niet verplicht.

•	 Fax - Hier kan een faxnummer worden ingevuld. Het invoeren van een faxnummer is niet 

verplicht. 

•	 website - Hier kan een link naar een externe website met daarop meer informatie over de 

locatie worden  toegevoegd. Het invoeren van een website is niet verplicht.

2. overig

•	 reviews en google streetview - Heb je externe links waarnaar je wilt verwijzen, zoals 

websites waarop er reviews te lezen zijn over jouw organisatie/bedrijf? Deze kun je 

toevoegen bij het onderdeel externe links. Hier heb je ook de mogelijkheid om de link naar 

een Google Streetview presentatie toe te voegen. 

3. social Media

•	 Hier kun je externe link(s) naar verschillende social-media kanalen (twitter, youtube, 

Facebook, Linkedin, instagram, Pinterest en google+) van jouw organisatie/bedrijf 

toevoegen. 

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.
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KaLendergegevens

in dit tabblad kun je specifieke openingstijden van een locatie toevoegen of wijzigen. deze staan

standaard niet ingeschakeld. om de openingstijden toe te voegen kun je een nieuwe regel aanmaken.

1. selecteer specifieke dag wanneer het event op één specifieke dag plaatsvindt.

•	 selecteer een begindatum.

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe.

2. selecteer dagelijks wanneer de locatie dagelijks geopend is.

•	 selecteer een begindatum.

•	 selecteer een einddatum.

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe.

3. selecteer Wekelijks wanneer de locatie wekelijks op één of meerdere dagen geopend is

•	 selecteer een begin- en einddatum

•	 voeg het gewenste herhaalpatroon toe.

•	 selecteer het aantal gewenste weekdagen.

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe.

4. selecteer Maandelijks wanneer de locatie maandelijks op één of meerdere dagen geopend is

•	 selecteer een begin- en einddatum.

•	 voeg het gewenste herhaalpatroon toe.

•	 selecteer de gewenste dag in de maand.

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe. 

5. selecteer Jaarlijks wanneer de locatie jaarlijks op één of meerdere dagen geopend is

•	 selecteer een begin- en einddatum.

•	 voeg het gewenste herhaalpatroon toe.

•	 selecteer de gewenste maand(en)

•	 voeg de betreffende tijden van deze locatie toe.

Het is mogelijk om meerdere regels aan te maken, zodat er bijvoorbeeld een vast wekelijks patroon

kan worden ingesteld en daarnaast losse afwijkende dagen.

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken. 

Media

in het tabblad ‘media’ kun je diverse bestanden toevoegen. denk bijvoorbeeld aan een foto, een video

of een pdf-bestand. Foto’s kun je als bestand met een maximum grootte van 2 Mb uploaden. voor

video’s kun je een externe video of youtube link opgeven. Je kunt zoveel media toevoegen als je wilt.

dit kun je doen door op de button ‘nieuw bestand’ te klikken. Hierna verschijnen de volgende opties:

1. naam - Selecteer de gewenste naam van dit bestand. Deze naam wordt opgeslagen in de 

beheeromgeving en zal tevens worden gebruikt op de website als linktekst.

2. bron - Selecteer of de media een bestand of een externe link is.

•	 bestand: gebruik de optie ‘bestand kiezen’ om de gewenste media aan de citynavigator 

toe te voegen.

•	 externe link: voer een correcte hyperlink in die verwijst naar het mediabestand.

•	 na het opslaan van je foto’s kan je teruggaan naar ‘media’ om de volgorde waarin je foto’s 

getoond worden, te wijzigen. dit doe je door ze te verslepen. als een uitsnede van een foto 

niet zo mooi uitkomt, kun je ook het focal point van de foto wijzigen.

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.

PriJzen

zorg dat jouw informatie compleet is door aan te geven hoeveel jouw product, arrangement en/of

dienst kost. Je kan een toelichting geven op de kosten hiervan in het tekstvak ‘opmerking prijzen’.

daarnaast is het mogelijk om de betaalmogelijkheden die je gebruikt in jouw locatie aan te geven.

•	 contant betalen mogelijk

•	 betalen met Pin mogelijk

•	 betalen met creditcard mogelijk

•	 betalen met ideaL (online) mogelijk

•	 betalen met vvv cadeaubon mogelijk

•	 betalen met vvv dinercheque mogelijk

om meer dan één mogelijkheid toe te voegen kan je de ctrl-knop ingedrukt houden en meerdere

betaalmogelijkheden selecteren door op de gewenste mogelijkheden te klikken. 

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.
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bewerken vAn jouw orgAnIsAtIe
ga naar https://login.friesland.nl en vul hier de inloggegevens in. Wanneer je bent ingelogd in de

citynavigator -beheeromgeving zie je rechtsboven in het scherm het hoofdmenu. eerst zal altijd de

startpagina van de beheeromgeving worden geopend. om jouw organisatie te bewerken kun je

navigeren naar het onderdeel ‘organisaties’. vervolgens klik je op het potloodje achter de naam van

jouw organisatie.

Hierna beland je in een scherm waarin alle aanvullende informatie van jouw organisatie ingevuld kan

worden. Let op: deze gegevens komen niet online te staan. in tegenstelling tot ‘Locaties’ en

‘evenementen’. 

1. algemene gegevens

•	 organisatienaam

•	 omschrijving (optioneel)

•	 Logo

2. contactgegevens (contactpersoon)

•	 voornaam

•	 achternaam

•	 telefoonnummer

•	 e-mailadres

•	 Website

3. adresgegevens

•	 straatnaam

•	 Huisnummer

•	 Huisnummer toevoeging

•	 Postcode

•	 Plaats

•	 Land

KenMerKen

bij het tabblad kenmerken kunt u aanvullende informatie toevoegen over het evenement.

! vergeet niet om tussendoor de gegevens op te slaan voordat je een ander tabblad gaat bewerken.

seo

Hier kun je de vindbaarheid van je evenement in zoekmachines verbeteren.

1. Metadata

•	 Metatitel: korte titel van de pagina.

•	 Meta omschrijving: korte omschrijving van de pagina.

•	 Meta keywords: vul hier de belangrijkste trefwoorden van de pagina in. tussen de 

trefwoorden dien je een komma toe te voegen (voorbeeld: hotel, restaurant).

2. open graph

•	 voor dit onderdeel is het raadzaam u in te lezen in het onderwerp open graph op internet 

of een seo-specialist te vragen dit voor u in te voeren. Het is overigens niet verplicht deze 

informatie in te voeren. 

3. twitter cards

•	 voor dit onderdeel is het raadzaam u in te lezen in het onderwerp twitter cards op internet 

of een seo-specialist te vragen dit voor u in te voeren. voert u hier niets in, dan zullen de 

gegevens uit de open graph data gebruikt worden. 



AAnmAken vAn een ArrAngement / ActIe
•	 ga voor het aanmaken van een arrangement naar https://login.friesland.nl en vul hier de 

inloggegevens in. 

•	 Klik in de linkerbalk op ‘deals’ en dan in de rechterbovenhoek op aanmaken.

•	 onder het tabblad details vult u de gevraagde gegevens in. 

•	 Het tabblad deals is bedoeld voor de daadwerkelijke actieinformatie. Hier kiest u 

een bestaande ‘Locatie’ waarop de deal van toepassing is. ook kunt u hier een korte 

omschrijving geven en een passende afbeelding uploaden (voor goede weergave minimaal 

1600 x1200 pixels).

•	 Mocht u samen met een andere ondernemer een arrangement willen samenstellen dan 

kies je er voor hieronder een nieuwe deal aan te maken. er verschijnt dan nogmaals 

hetzelfde invulveld maar dan voor de andere ondernemer. op deze wijze zou u een 

arrangement kunnen samenstellen voor bijvoorbeeld een hotelovernachting (ondernemer 

1) en de huur van een sloep (ondernemer 2). 

•	 bij vervolgactie voert u in wat er moet gebeuren als de sitebezoeker op de knop drukt. zo 

kan hij/zij op bijvoorbeeld een PdF uitkomen, waarin u een voucher heeft ingesloten of een 

invulformulier. ook is het mogelijk hier een link naar uw eigen actiewebsite te sturen. in 

het vakje button tekst kunt u bijvoorbeeld zeggen: ‘boek nu’ of ‘reserveer hier’.

•	 bij Prijsinformatie kunt u kiezen wat u met de prijs wilt doen, bijvoorbeeld:

•	 van/voor prijs - Hier kunt u een korting in contante euro’s aanduiden

•	 Prijs met kortingspercentage - Hier vult u de originele prijs in en de korting die men 

ontvangt in een percentage uitgedrukt

•	 Kortingspercentage - Een voucher met een bepaald kortingspercentage op uw gehele 

assortiment zou hieronder ingevuld kunnen worden

•	 geen voordeel - Deze mogelijkheid gebruikt u wanneer u een prijs wilt communiceren 

zonder korting. 

•	 voor Media en seo gelden dezelfde instructies als voor Locaties en evenementen, gegeven 

op de voorgaande pagina’s van dit document.  

Hulp nodIg?
•	 neem dan contact met ons op via info@merkfryslan.nl.

gebruIkersnAAm vergeten?
•	 neem dan contact met ons op via info@merkfryslan.nl.


