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JCE Content Editor 
Download de JCE editor  op http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor/joomla-25 

De JCE media box op http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/mediabox/joomla-25 

De NL taal zip op http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/languages 

Installeer JCE Editor via administratie- Extenties Extenties beheer   

 

Het onderstaande scherm als de component is geïnstalleerd. 

 

 

 

http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor/joomla-25
http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/mediabox/joomla-25
http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/languages
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Doe dit hetzelfde met de JCE Mediabox 

 

 

Klik op “publish JCE MediaBox” 
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Klik bij Status op het rode knopje om de plugin in te schakelen. 

 

Om de NL taal in te stellen,  ga naar Componenten JCE Administration Install Add-on 
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Klik op Browse en installeer het NL taalpakket. 

 

 

Sluit het venster om het NL taalbestand te activeren, ga met de muis over Componenten en je ziet dat het nu in het  

Nederlands is 

 
Ben je alléén bezig met een site ga dan naar WebsiteAlgemene instellingen en kies daar bij 

Standaard tekstverwerker voor Editor-JCE.  
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Werk je met meerdere mensen aan een site ga dan naar GebruikersGebruikersbeheer. 

 

Klik op Super user 

 

Kies op rechtergedeelte van het scherm bij Tekstverwerker Editor-JCE 

 

Klik op Opslaan en sluiten. 

Wanneer je nu een nieuw artikel aanmaakt zie je nu de JCE Tekstverwerker knoppenbalk. 
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Legenda van de icoontjes in de tekstverwerker. 
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JCE configureren. 
Ga naar JCE Administratie ControlepaneelAlgemene configuratie tekstverwerker. 

 

Algemene configuratie tekstverwerker 
De volgende instellingen worden aanbevolen: 
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Ga naar  JCE Administratie Profielen tekstverwerker   klik op Default . 
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Bij het bewerken van de profielinstellingen vinden we vier tabbladen: Instellingen, Functies, 
Tekstverwerker Parameters en Plugin parameters. 

 Tab:  Instellingen: 
Bij 'Gebied' kun je instellen waar het betreffende profiel moet worden gebruikt: frontend, backend 
of allebei. 
Gebruik bij 'Componenten', 'Gebruikersgroep' en 'Gebruikers' de 'Ctrl' button om meerdere items 
te (de)selecteren. 

 Tab: Functies: 
Bij functies kun je d.m.v. het slepen van knoppen functionaliteit aan de editor toevoegen, of juist 
weghalen. Kies de knop 'Legenda knoppen' voor een beschrijving van de knoppen. 
Standaard zit er bij JCE een knop 'Afbeeldingbeheer'. Echter met het installeren van de extra plugin 
'Uitgebreid afbeeldingsbeheer' komt er een extra knop bij. Je kunt de standaardknop beter 
wegslepen. Dat maakt de knoppenbalk weer wat overzichtelijker. Dit opschonen geldt overigens 
voor elke knop (functie) die je toch nooit gebruikt. 
Bij 'Aanvullende functies' kun je naar keuze alles aangevinkt houden 

Hier kun je knoppen die niet nodig hebt verwijderen door ze naar het venster Beschikbare knoppen te slepen. 
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 Tekstverwerker parameters: 
De instellingen hier kun je in principe alle laten staan. Alleen als je met CSS wilt kunnen werken 
rechtstreeks in de HTML-code van een artikel, dan moet je bij subtab 'Opties' 'Sta CSS toe' op 'Ja' 
instellen. Stel bij subtab 'Bestandssysteem' i.v.m. de veiligheid van je website de 'Valideer 
Mimetype' in op 'Ja', zodat bij het uploaden van een bestand er zowel op extensie als op Mimetype 
van een bestand wordt gecontroleerd. 

Hier kun je b.v. bij lettertypestijlen de pt vervangen door px. 

 

Bij tab Bestandssysteem, om veiligheid reden zet hier op Ja zodat het gecontroleerd dat bv. er geen scripts worden 

geplaatst. 

 

Plugin parameters. 

 
 

Afbeeldingbeheer: 

 

 

Daar kun je vooraf de 

afbeeldingen bv. een border 

meegeven of de afbeelding 

centreren en een marge 

meegeven, dit gebeurt dan met alle te 

plaatsen afbeeldingen. Maar 

in de praktijk zal hier weinig 

gebruik van worden gemaakt, daar 

dit soms ook in de template.css kan 

worden aangeroepen. 

 

 

Hiernaast kun je de 

Engelse tekst aanpassen. 
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Plakken. 

 

Klik de knop Plakken, hier kun je wat instellingen uitproberen maar standaard staan de instellingen wel goed. 
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Spellingscontrole. 
Nederlandse taal spellingscontrole instellen. 

 

 

De rest van de instellingen hier laten we ongemoeid 
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JCE MediaBox parameters. 
Het popup thema staat standaard als standaard ingesteld maar er zijn nog 3 mogelijkheden, probeer die maar eens 

uit. 

 

Overlay 

Bij deze parameters kun je de achtergrondkleur wijzigen van het Lightbox effect, standaard staat deze op zwart. 

  

 

Wil je het vergrootglas in de afbeelding niet meer zien, zet het hier op No. 
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Aan het werk. 

Maak nu een nieuw artikel aan. 

Je kunt nu tekst en afbeeldingen plaatsen. 

Wil je tekst uit MS Word plakken gebruik dan de knop  Als 

platte tekst plakken 

 

Onderstaand scherm verschijnt. Is de tekst door Ctrl + V geplakt , klik dan op invoegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een link naar een ander artikel 

In de standaard Joomla editor is het moeilijk en omslachtig om naar een 
ander artikel te linken. In de JCE editor is ons dat heel gemakkelijk 
gemaakt. Selecteer de tekst die je gelinkt wilt hebben. Klik daarna op 
'Invoegen/bewerken link'.  
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Het volgende venster verschijnt: 

In het veld achter 'URL' kun je een 
webadres  ingeven, bijvoorbeeld 
http://www.nu.nl. Wil je naar een 
eerder geschreven artikel binnen je 
eigen website linken, gebruik dan   
de 'Link browser'. Je kunt hier 
linken naar:  
 

 Contactpersonen: personen   
of categorieën 

 Artikelen: artikelen en 
categorieën.  

 Menu: Hier is het mogelijk   
om te een menu-item op te 
nemen als link 

 Weblinks: weblinks en 
categorieën 

 Afbeeldingen/bestanden 

 E-mail adres 

 

 
 

Onder Attributen kun je bij ‘Doel’ bepalen of de link in hetzelfde venster, of in een nieuw venster moet 
worden geopend. Bij titel kun je de link een tooltip meegeven die getoond wordt bij een ‘mouseover’. 

 

JCE Editor – Een afbeelding invoegen. 

Een afbeelding invoegen met de JCE Editor verschilt een beetje met de standaard Joomla 
afbeeldingfunctie. Daarbij biedt JCE Editor ook meer mogelijkheden om de afbeeldingen te beheren en te 
wijzigen. 

Voor je begint met het invoegen van de afbeelding dien je de afbeelding 'gebruiksklaar' te hebben. De 
naam van de afbeelding mag geen spaties of speciale tekens bevatten. Bestaat de bestandsnaam uit 
meerdere woorden, dan kun je de woorden het beste koppelen met het koppelteken (-). Browsers coderen 
een URL met spaties (%20) en andere speciale tekens waardoor de server de bestandsnaam niet kan 
vinden. Bovendien worden tekens: ‘&’ (ampersand), ‘?’ (vraagteken) en ‘=’ (is-teken) in een URL gebruikt 
om parameters aan het webadres toe te voegen. 

http://www.nu.nl/


19 

Copyright © HCC Joomla! Heerenveen, Berend Bouma 

Alle rechten voorbehouden 

De afbeelding moet ook niet te groot zijn. Zeker als het enkel ter illustratie is. Van herschalen wordt de 
afbeelding nogal vervormd.  

Klik op het Invoegen/bewerken afbeelding icoontje. 
Onderstaand scherm verschijnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het venster is grofweg verdeeld in twee helften. De bovenste helft geeft de gegevens en eigenschappen 
weer van hoe de afbeelding in het artikel moet worden ingevoegd (blauw). Dit deel is weer verdeeld over 
drie tabbladen: Afbeelding, Rollover en Uitgebreid 

De onderste helft is de browser waarmee je de afbeelding kunt zoeken op je webserver en eventueel kunt 
uploaden naar een te kiezen folder. (rood) 

Eenvoudig gezegd kun je in het onderste deel navigeren door de images-folder van de website en een 
afbeelding selecteren. Wanneer je een afbeelding wilt gebruiken, klik je daarop in het middelste vak van 
het onderste deel. De bestandsnaam met het juiste pad wordt in het URL-veld weergegeven.  

De bestandsnaam wordt automatisch gebruikt als Alt-tag. Je bent uiteraard vrij om dit naar eigen inzicht te 
wijzigen. Hierbij zijn spaties en speciale tekens wel toegestaan. 
Door nu onderaan op de knop 'invoegen' te klikken, wordt de afbeelding in het artikel gevoegd. 
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Navigeren en selecteren 

In het onderste deel van de Image Manager kun je door de Afbeeldingen-map van de Joomla website 
navigeren. In het linkerdeel zie je de mappenstructuur. Het middelste deel geeft de inhoud van de 
geselecteerde map weer. In het rechterdeel worden de details en een thumbnail van een geselecteerde 
afbeelding getoond. Wanneer een afbeelding is geselecteerd, verschijnen er rechts naast het voorbeeld 
enkele knopjes. Met deze knopjes kun je de afbeeldingen in de mappen beheren. Het hangt af van je 
gebruikersrechten wat je allemaal kan doen. Enkele opties zijn: bestandsnaam wijzigen, verwijderen, 
afbeelding kopiëren, knippen en een groter formaat als voorbeeld weergeven. 

Voordat een afbeelding geüpload wordt, dien je eerst in de map te gaan staan waar je de afbeelding wilt 
hebben. Dat kun je dus doen met het onderste deel van het Afbeeldingsbeheer venster. 

Afbeelding uploaden 

 In de meeste gevallen zal er 
eerst een plaatje geüpload moeten worden. De 
JCE Image Manager beschikt ook over upload 
gereedschap. Rechtsboven in het browse 
gedeelte van het venster staan drie knopjes: 
Nieuwe folder, Uploaden en Help. 
Klik op het middelste knopje 'Upload'. Een 
nieuw venster verschijnt. Bovenaan klik je op de 
knop 'Voeg toe'. Via de verkenner kun je nu een 
afbeelding op je eigen computer selecteren.  

Dubbelklik op de gekozen afbeelding of druk op 'openen'. De afbeelding is toegevoegd in het 'Upload'-
venstertje. Wil je meer afbeelding uploaden, dan kun je de laatste handeling herhalen. Als je de juiste 
afbeeldingen in het lijstje hebt, klik je op de knop 'Upload' onderin het venster. Er verschijnt een groen 
vinkje als de afbeelding succesvol is geüpload. Wanneer je klaar bent met het uploaden, klik je op 'Close'.  

 

 

Afbeelding invoegen 

Nadat je een afbeelding hebt ingevoegd, geeft JCE editor het vet weer in de bestandslijst. Door op de 
bestandsnaam te klikken, wordt de afbeelding met het juiste pad in het URL-veld weergegeven. 

 

De afbeelding uitlijnen in de tekst. 

Het vergt wat oefening om het plaatje zo in de tekst te zetten zoals je het graag wilt hebben. In de regel 
wordt een afbeelding links of rechts in de tekst gezet zodat de tekst erlangs kan lopen. 
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Zet de cursor aan het begin van een alinea en klik op afbeelding invoegen. Na het selecteren van een 
afbeelding: kies in het drop-down menu bij 'Uitlijning' een positie. In de praktijk is dat links of rechts. De 
tekst zit nu tegen de afbeelding geplakt. Mooier is een beetje marge tussen het plaatje en de tekst. Geef bij 
'Marge' aan hoeveel ruimte er moet zijn tussen de afbeelding en de tekst. Door de checkbox 'Gelijke' uit te 
vinken, is het mogelijk om in ieder positie (top, right, bottom, left) een andere waarde te geven. Als het 
plaatje bijvoorbeeld rechts uitgelijnd wordt aan het begin van de alinea, kun je 'boven' en 'rechts' op 0 
zetten en 'onder' en 'links' op 5 of 10. De waarden voor de marges worden in pixels uitgedrukt. 

Uitgebreid 

In het tabblad 'Uitgebreid' kun je de afbeelding enkele CSS-stijlen meegeven en een title-attribute. De title 
wordt weergegeven in de tooltip, het popup kadertje, wanneer de bezoeker met de muis over de 
afbeelding gaat. Bij Internet Explorer wordt de alt-text al standaard zo weergegeven. Voor zoekmachine 
optimalisatie is het aan te raden om ook hier een goede beschrijving van de afbeelding met enkele 
sleutelwoorden in te voeren. Dus altijd zowel een ‘alt’ als een ‘title’ invullen! 

JCE Editor - een bestand of bijlage in een artikel  

Voor het bijvoegen van bestanden of bijlagen in een artikel zijn er extra componenten te downloaden en 
installeren. Een extra component voor het beheer van attachments heeft zo zijn voordelen. Ook in JCE 
editor is het mogelijk en zelfs vrij makkelijk om een bijlage in te voegen, zodat de bezoeker het kan 
downloaden. 

 

Link 

Het invoegen van een download is ongeveer hetzelfde als een link maken naar een ander artikel of 
contactpersoon met JCE. Selecteer de tekst (of afbeelding) waar op geklikt moet worden om het bestand 
te downloaden en klik op het 'insert/edit link' knopje: In de' link' tab klikt u op het knopje rechts naast het 
URL-veld 'URL'. 
Selecteer het bestand en klik op Invoegen. 

Wil je de downloads in een aparte folder plaatsen, dan kun je met het ‘Nieuwe map’ knopje in de 
bestandsbrowser een nieuwe map aanmaken. Selecteer vervolgens de folder om het te openen en daar de 
download in te uploaden. Het uploaden gaat met het ‘Uploaden’ knopje.  

Als je een bestand geselecteerd hebt, kun je bij 'Attributes / Doel' kiezen of de download in een nieuw 
venster moet worden geopend of niet.  
Bij Titel kun je een beschrijving geven die de gebruiker ziet als tooltip. 

Gebruik 'Non Breaking Space' als woorden bij elkaar moeten blijven.  

HTML kent speciale codes om woorden met spaties bij elkaar te houden, zodat ze niet gesplitst worden 
door bijvoorbeeld het einde van een regel. Het staat nogal onduidelijk wanneer een euro-symbool aan het 
einde van een regel staat en de kostprijs op de volgende regel verder gaat. 
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Om woorden of zinsdelen bij elkaar te houden, heeft HTML daarvoor 'non-breaking-spaces' in haar 
arsenaal. Het wordt ook wel gebruikt als er meerdere spaties achter elkaar nodig zijn. HTML ziet één of 
meerdere spaties namelijk als maar één ruimte tussen woorden. Zelfs als er meerdere regels tussen zitten. 
Soms kan het nodig zijn om meer dan één spatie in de tekst te gebruiken. Bij adresgegevens worden vaak 
twee spaties tussen postcode en woonplaats gebruikt.  

Ook bij het gebruik van een link met meerdere woorden staat het rustiger als de hele link op één regel 
staat. Daarvoor zet je een 'non-breaking-space' tussen de woorden. Of, zoals gezegd, bij een prijsopgaaf 
waarbij het getal en het euro (dollar/yen/pond) teken bij elkaar horen: € 3,95. (€&nbsp;3,95) 

In de JCE editor klik je eenvoudig op dit knopje. 

 

Tekst of een afbeelding linken met  een afbeelding met Lightbox effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zorg ervoor dat er een map met de afbeeldingen die op de site moeten komen klaar staat op  je lokale 

computer. Zowel de verkleinde (b.v. 125 x 90px) als de grotere afbeeldingen (b.v. 640 x 480px).  

 

Het is weliswaar mogelijk om afbeeldingen te verkleinen met de JCE tekstverwerker, maar de 

bestandsgrootte blijft hetzelfde als de grotere afbeelding. 

Maak een nieuw artikel: 

Typ een stukje tekst en selecteer daar een woord dat straks aan een afbeelding wordt gekoppeld (gelinkt). 

Daartoe gaan we eerst enkele afbeeldingen  in Media Manager toevoegen. Klik op het icoontje 

Invoegen/Bewerken afbeelding. 
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Maak nu eerst een nieuwe map 

aan, klik daartoe op het icoontje  

Nieuwe map. 

 

 

 

 

 

Geef de map nu een toepasselijke naam en klik op OK 

 

 

 

 

Selecteer nu de nieuwe aangemaakte map en klik op de knop  Uploaden . 
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Klik op Browse, selecteer een afbeelding 

 klik op Openen. Wil je meer 

afbeeldingen, herhaal dan voorgaande. 

Klik daarna op Upload. De afbeeldingen 

worden nu in de nieuwe aangemaakte 

map geplaatst. 

 

 

 

 

Klik op de knop Bladeren 

Klik op de zojuist gemaakte map zodat die opent en selecteer een afbeelding en klik op Invoegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er een afbeelding wordt geselecteerd, worden aan de rechterzijde de volgende knoppen zichtbaar:  

  Naam van de afbeelding veranderen. 

  Verwijder afbeelding of map. 

  Afbeeldingen kopiëren. 

  Knip geselecteerde afbeeldingen. 

  Plak gekopieerde of geknipte afbeeldingen.   

  Laat geselecteerde afbeelding zien 
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Klik op Pop-ups en selecteer JCE MediaBox pop-ups. 

 

Typ een passende naam voor de afbeelding. Wil je meerdere foto’s plaatsen in een artikel, en die 

gegroepeerd tonen in de lightbox: vul bij Groep een tekst of nummer in die voor elke foto hetzelfde is.  

 

 

 

Zet Pop-up icoon uit door daar voor Nee te kiezen 

Klik op invoegen. 

Sla het artikel en bekijk het resultaat in de browser. 
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CSS-stijlen gebruiken in JCE 

In dit voorbeeld maak ik gebruik van de gratis template van joomlashine.com (JSN_Teki) 

Volgens de bijgeleverde documentatie kan onderstaande stijl worden gebruikt bij het werken met 

kolommen.  

 

<div class=”grid-layout”>  

     <div>Kolom 1</div>  

     <div>Kolom 2</div>  

     <div>Kolom 3</div>  

     <div>Kolom 4</div>  

</div> 

Ik ga er hierbij van uit dat de template als standaard is ingesteld. 

 

Maak een nieuw artikel aan en plaats daarin wat tekst en centreer die. Klik nu 

op de knop Schakelen broncode.  

 

Typ de tekst nu in zoals in 

onderstaande blauwe 

gedeelte is afgebeeld. 

Keer dan terug in de tekst 

editor. 

Selecteer nu Kolom 1,  

Typ: Foto 1. 

Druk nu op Shift +Enter 

Voeg op die plaats een kleine afbeelding in. 

Doe het zelfde met de andere regels. 

Sla het artikel op, koppel het aan een menu 

en bekijk het resultaat in de browser. 
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Heropen opnieuw het artikel en selecteer de eerste afbeelding. 

Klik op de knop Invoegen/bewerken link 

 

Herhaal nu de beschrijving op blz. 25/28 en maak nu gebruik van de optie Groep. 

 

Media tonen met een lightbox 

effect. 

Zoek een filmpje op bij bv. youtube.nl. 

Kopieer het adres van het filmpje in de 

adresbalk van de browser. 

 

 

Vul nu hier een getal in  om de afmeting 

van het filmpje aan te passen. 

 

 

 

 

 

 

Koppel het artikel aan het menu 

en bekijk het in de browser. 
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Uitgebreide versie van JCE. 

Tegen betaling zijn er nog 8 plug-ins te downloaden die zeker de moeite waard zijn. 

Na installatie zijn er meer icoontjes in de tekstverwerker bijgekomen . 

 

Ook is het venster ‘Afbeeldingsbeheer’ uitgebreid. 
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In onderstaand venster kun je aangeven hoe groot de foto’s  moeten worden 

Ook is het mogelijk om meerdere foto’s te selecteren en in te voegen. 
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Onderschrift onder foto invoegen. 

Voeg een foto in het artikel, selecteer de foto en klik op de knop 

Invoegen/Bewerken onderschrift  

 

 

 

 

 

 

Typ bij tekst een treffende benaming 

van de foto en stel de kleuren in  

Probeer Padding en Marge  naar 

eigen keuze. Klaar? Klik op Invoegen. 
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Resultaat, Tekst onder de foto. 

 

 

 

Probeer ook eens de vele andere mogelijkheden van de JCE Tekst verwerker. 

 

JCE editor neemt template kleuren over 
Het komt voor dat de JCE editor de achtergrond van je template overneemt. Dit kan lastig zijn, omdat bij een 

donkere achtergrond, de tekst die je typt heel slecht leesbaar is. 

 

Om dit op te lossen, doe je het volgende: 

    Ga naar componenten --> JCE Administration --> Configuration 

    In het scherm dat nu verschijnt, zet je de optie "Use template CSS" op "nee" 

    Klik op ‘Opslaan’ om de configuratie op te slaan 

Wanneer je nu een artikel aanmaakt of bewerkt, zul je geen last meer hebben van de achtergrondkleur van je  

 

Veel succes met je website. 

Berend Bouma 
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