PADDLE MODULES
Het Paddle CMS is een Drupal content management
systeem, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruikers. Het is een uitstekend hulpmiddel voor
bedrijven en organisaties die voordeel hebben bij een
gebruiksvriendelijk CMS dat consistente visuele branding, voorspelbare kosten en centraal beheerde updates
biedt. We bieden ons CMS zowel als Platform-as-aService (PaaS) als Software-as-a-Service (SaaS) aan.
Het Paddle CMS kan uitgebreid worden met een verscheidenheid aan modules (functies) naargelang de specifieke
behoeften van jouw website. We bieden momenteel meer
dan 40 modules aan die allemaal een specifieke functie
vervullen. Wens je meer informatie over een of meerdere modules, contacteer ons dan op: info@paddle.be.

KALENDER

CARROUSEL

Toon events en gebeurtenissen in een overzichtelijke
kalender per maand, week of als lijst. De kalender
kan je toevoegen aan privé-agenda’s.

Maak een slideshow maken om meerdere foto’s te
tonen. Je kan de carrousel zelf stoppen en weer
starten. Elke foto kan een titel en een link bevatten.

SOCIAL IDENTITIES

CONTACTPERSONENFICHE

Toon de bezoekers op welke sociale netwerken jouw
organisatie actief is met Social Identities. Voeg ze toe
aan pagina’s via de Social Identities pane.

Creëer pagina’s met informatie over specifieke
contactpersonen. Het centrale beheer van deze
gegevens in het CMS minimaliseert de kans op fouten.

{...}
COOKIE

CUSTOM CSS

Deze module laat jouw bezoekers weten dat je
cookies verzamelt met een banner. De bezoeker
kan kiezen voor welke categorieën van cookies
hij toestemming geeft. De cookies passen
zich hieraan aan.

Verander het design van de site met je eigen CSS.
Bijna alle onderdelen van de website kunnen naar wens
aangepast worden in functie van het grafisch design.

</>
CUSTOM JAVASCRIPT

EMBED WIDGET

Breid de mogelijkheden van jouw Paddle website
door deze module toe te voegen. Zo kan je Custom
Javascript toevoegen aan je Paddle website.

Toon widgets, onderdelen of toepassingen van andere
websites of databases op jouw website, zoals YouTube
of Google Maps, ...

CONTACTFORMULIER

REDIRECT

Met deze module kan je eenvoudige contactformulieren
op je Paddle website plaatsen. Je ontvangt de
ingevulde formulieren op jouw e-mailadres.

Leid URL’s om naar een nieuwe bestemming binnen
of buiten de website. Maak een pagina bereikbaar via
meerdere beschikbare URL’s.

GLOSSARIUM

MAILCHIMP

Maak een lijst met definities van woorden die op de
website onderlijnd worden. Ga over het woord met de
cursor, om de definitie van dat woord te zien.

Voeg nieuwe abonnees voor je nieuwsbrieven
meteen in de juiste Mailchimp lijst toe. Zo kan je
nieuwsbrieven versturen en analytics opvolgen.

NIEUWS

QUIZ

Met de News module, kan je eenvoudig nieuwsberichten
op je website plaatsen. Lijst de berichten ze automatisch
op in lijsten op basis van de taxonomie.

Voeg de Quiz module toe aan je Paddle website en
test de kennis van je bezoekers met een multiple
choice quiz. De resultaten exporteer je in Excel.

ORGANISATIE FICHE

FACETED SEARCH

Creëer pagina’s met informatie over over afdelingen,
diensten, organisaties. Het centrale beheer van deze
gegevens in het CMS minimaliseert de kans op fouten.

Breid de standaard zoekfunctie van je website uit aan
de hand van tags en trefwoorden. Zo kan de bezoeker
de lijst met zoekresultaten zelf verfijnen.

GOOGLE ANALYTICS

INTERACTIE/BLOG

Activeer Google Analytics voor inzicht in het surfgedrag
van jouw bezoekers. Die statistieken vormen een
ideale basis om jouw website verder te optimaliseren.

Laat bezoekers reacties toevoegen op artikels
of pagina’s, nadat ze goedgekeurd zijn door een
moderator. Je kan hier ook een blog mee instellen.

WEBSERVICE API

DELEN OP SOCIALE MEDIA

Toon informatie van jouw website of mobiele app in
een andere website. Toon een lijst met paginatitels en
links, die je kan filteren met trefwoorden.

Laat bezoekers toe om jouw pagina’s of artikels
website te delen op sociale media. Zo kan je ook
pagina’s versturen via e-mail of ze afprinten.

GEAVANCEERDE ZOEK

WEBFORMULIER

Maak zoekpagina’s met filters aan, gebaseerd op je
woordenlijst. Sluit paginatypes uit wanneer die niet
mogen verschijnen in de zoekresultaten.

Uitgebreide webformulieren voor je website.
Antwoorden kan je downloaden in een Excel bestand,
of je kan ze via e-mail ontvangen.

MEGA DROPDOWN

MEERTALIGHEID

De hoofdnavigatie vouwt uit om de volgende menu
items te laten zien en zo gemakkelijker te navigeren.
Deze optie is uitgebreider dan het fly-out menu.

Bied je website in meerdere talen aan en voeg
vertalingen toe aan je webpagina’s. Paddle
ondersteunt alle 24 officiële Europese talen.

GOOGLE CUSTOM SEARCH

INCOMING RSS

Breid de zoekfunctie van je website uit. Zoek zowel
op jouw website (pagina’s en afbeeldingen) als
webpagina’s van andere websites die jij aangeeft.

Met de Incoming RSS module voeg je inhoud van
andere websites aan jouw website toe. Met de RSS feed
reader op importeer je artikels van een andere site.

OPENINGSUREN

UIT-DATABANK

Toon jouw bezoekers welke diensten wanneer geopend
zijn. Bovendien hou je elke wijziging centraal bij zodat
er geen pagina’s verouderd raken.

Toon bezoekers wat er in jouw gemeente of stad te
doen is met de UiTdatabank. Evenementen worden
automatisch geïmporteerd en getoond.

VLAAMSE CODEX

WIE-IS-WIE

De Vlaamse wetten en regels staan voortaan
automatisch op jouw website, bovendien zijn ze altijd
up-to-date. Zo blijven bezoekers langer op je website.

Geef jouw organisatiestructuur weer in een pane. Voeg
ook foto’s toe aan contactpersonen om je organigram
visueel sterker te maken.

AFGESCHERMDE INHOUD

TIMESTAMP

Met de Afgeschermde Inhoud module, maak je groepen
en geef je hen specifieke rollen zodat zij bepaalde
content op je website wel of niet kunnen zien.

Met de Timestamp module kan je een “laatst gewijzigd
op” datum toevoegen aan sommige of alle pagina’s.
Zo laat je zien dat jouw content up-to-date is.

BEOORDEEL

PRODUCT

Met de Beoordeel module geef je bezoekers de
mogelijkheid om sterren (1 tot 5) uit te reiken. Zo kan
je feedback over een onderwerp krijgen

Zorg voor een uniforme opbouw van al de producten
(diensten) van je organisatie zoals de aanvraag van
een rijbewijs of een subsidie.

FOTOALBUM

PANE COLLECTION

Toon jouw foto’s op jouw Paddle website met de
Fotoalbum module. Creëer eenvoudig zoveel albums
als je wil op basis van de taxonomie.

Met de Pane collection module kan je meerdere
panes aanmaken en groeperen. Je kan meerdere
panes op een pagina publiceren.

RICH FOOTER

RECAPTCHA

Met de Rich Footer module geef je de standaard footer
een serieuze boost en kan je meer en uitgebreidere
informatie onderaan je website plaatsen.

Beveilig formulieren tegen SPAM en andere
ongewenste inzendingen. Dankzij de reCAPTCHA
module kunnen enkel personen het formulier indienen.

XML SITEMAP

TOON OP KAART

Genereer een XML-sitemap voor jouw Paddle website,
zodat zoekmachines zoals Google je website beter
kunnen vinden en indexeren.

Maak op basis van een adres een geopunt aan en
toon deze punten op een kaart met de Maps module,
gebaseerd op Google Maps.

FLY-OUT MENU

POLL

Door deze module te activeren kan je door met de
cursor over de hoofdnavigatie te navigeren in één
oogopslag de onderliggende navigatie bekijken.

Installeer deze module om een poll met korte
meerkeuze antwoorden te creëren. Wie antwoordt,
ziet meteen feedback van andere bezoekers.

OUTGOING RSS

FLEXIBLE LAYOUT

Met de Outgoing RSS module kunnen bezoekers jouw
website volgen. Creëer een eigen feed om meldingen
te sturen naar feedreaders.

Met deze module maak je lay-outs voor
overzichtspagina’s door eenvoudig regio’s op de
gewenste posities te slepen en neer te zetten.

EXTERNE LINK

SECTIETHEMA’S

Deze module visualiseert het verschil tussen interne en
externe links. Externe links kunnen vanaf nu ook in een
nieuw tabblad te openen.

Met sectiethema’s kan je achtergrondafbeeldingen
van de header personaliseren op basis van je
hiërarchische navigatiestructuur.

BEDRIJVENGIDS

WACHTWOORDBELEID

Verzamel alle bedrijfsinformatie met dit nieuwe
contenttype. Geef alle bedrijven, organisaties en
verenigingen weer via de Toon op kaart module.

Om je website beter te beveiligen, kan je deze
module inschakelen. Wachtwoorden moeten dan aan
minstens 2 van 4 veiligheidscriteria voldoen.

PROJECTFICHE

STUDIERICHTING PAGINA

Met dit flexibel contenttype toon je jouw projecten
aan bezoekers op een uniforme en eenvoudige
manier. Kies zelf hoe je jouw velden benoemt.

Met dit flexibele contenttype kan je studierichtingen
tonen aan bezoekers op een uniforme en eenvoudige
manier. Kies zelf hoe je jouw velden benoemt.

BURGERPROFIEL

EVENEMENTEN

Maak de Mijn Burgerprofiel header op alle pagina’s op
jouw website zichtbaar.

Toon uitgebereide informatie over evenementen op
jouw website. Websitebezoekers kunnen die op die
manier gestructureerd terugvinden op jouw website.

CAS SUPPORT

EID

Log in op de website via jouw CAS account.
Deze module is enkel beschikbaar voor gebruikers
met een VUB CAS account.

Dankzij deze module kan je webformulieren
afschermen. Een bezoeker moet ingelogd zijn
met zijn e-ID voordat hij het formulier kan
bekijken en invullen.

VUB CLIENT

ONDERZOEKER

Deze module stuurt en zendt nieuwsberichten en
evenementen tussen websites onderling.

Maak pagina’s aan met informatie over een
onderzoeker. Daaraan gekoppeld kunnen de
websitebezoekers hun contactgegevens bekijken.

WEGWIJS

POP-UP

Met dit contenttype vraag je contactinformatie van
organisaties op via de Wegwijs-applicatie van de
Vlaamse overheid.

Via deze module stel je een pop-up in om de
aandacht van je bezoekers te trekken. Dit is
beschikbaar op elke door jou gekozen pagina.

PRODUCT IGEN IMPORT

TWO FACTOR
AUTHENTICATION

Maak je gebruik van de iGen toepassing voor
producten van BCT? Importeer deze producten
automatisch naar je website. Er worden automatisch
productpagina’s met de input van iGen aangemaakt.

Via deze module geef je gebruikers de kans om
gebruik te maken van Two Factor Authentication
bij het inloggen.

ELEKTRONISCH BESTEL
LOKET (EBL)

RESERVATIEMODULE
VOOR EVENTS

Integreer het elektronisch bestelloket (EBL)
van de Vlaamse overheid in jouw website.
Sorteer op jouw publicaties.

Voeg een reservatie mogelijkheid toe aan de
webformulieren module. Inzendingen worden
toegevoegd aan het online overzicht en kunnen
geëxporteerd worden naar Excel.

ONZE STAD APP

NOTULENBEHEER

Activeer deze module en verbind de openingsuren
en contactinformatie van jouw website aan
jouw onze stads app.

Met deze module integreer je notulen via BCT
in jouw website.

BETALINGEN
Laat bezoekers betalingen uitvoeren
via webformulieren.

