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JSN IMAGESHOW 

 

Installeer JSN - https://www.joomlashine.com/joomla-

extensions/jsn-imageshow.html 

 

Een instructiefilm https://youtu.be/djVjU47fmjc 

Ga naar JSN                

https://www.joomlashine.com/joomla-extensions/jsn-imageshow.html
https://www.joomlashine.com/joomla-extensions/jsn-imageshow.html
https://youtu.be/djVjU47fmjc
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Je kunt ook voorbeelddata laten installeren. 

Ik heb niet gekeken wat deze data inhouden. 

We gaan nu de foto uitzoeken die wilt gaan gebruiken. 

Als je foto’s op de website zet moet je deze verkleinen anders zijn ze 

te groot. 

Ik gebruik hiervoor PIXresizer Je kunt ook FastStone Photo Resizer 

gebruiken. 

A. https://bluefive.pairsite.com/pixresizer.htm 

B. https://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm 

Met PIXresizer kan je een hele map in een keer verkleinen. 

https://bluefive.pairsite.com/pixresizer.htm
https://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm
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Kies de map waar je de foto’s hebt opgeslagen. 
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Kies nu de map waar je de verkleinde foto’s wilt opslaan. 

Ik kies altijd dezelfde map en maak daar een nieuwe map aan met de 

naam KL.                                    
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Kies nu het formaat dat je wilt gaan gebruiken. 

 

Ik kies altijd het formaat van 1000 px, maar dat moet je zelf beslissen 

wat voor jou het beste is. 
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Nu kun je eventueel nog de extensie aanpassen (bijv. .jpg) ik kies 

altijd voor dezelfde extensie als de oorspronkelijke foto. 

 

Klik nu op Save Pictures. 
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Je kunt de foto’s nu uploaden naar je website. 
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Selecteer de foto’s die je wilt gaan gebruiken. 
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Klik op openen. Klik dan op Upload starten. 

  

 

 

Nu staan je foto’s op de server van je website. 

 

Als je veel foto’s wilt uploaden naar je server dan kun je beter de 

foto’s op een gratis fotobewaarsite plaatsen, zoals Flickr. 
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Bij Flickr kun je tot 1000 foto’s gratis ‘stallen’. 

 

Log in of maak een account aan. 

 

Klik op Uploaden. 

https://identity.flickr.com/
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Kies nu je foto’s die je verkleind hebt. 

 

Selecteer de foto’s in één keer en klik op Openen. 
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Ze zijn nu geselecteerd en klik nu op Upload Photos. 

 

Klik nu op Upload. 
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We gaan nu de foto’s in een album zetten. Klik op Albums. 

 

Klik op Camera Roll om bij de foto’s te komen. 
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Selecteer alle foto’s die je in het album wilt zetten. 

Let op: als je al eerder wat foto’s hier geparkeerd hebt dan staan die 

hier ook tussen. Dus let op dat je de nieuwe foto’s selecteert. 
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Klik op Add to album. 

 

Maak een nieuw album aan. 

 

Klik op Maken. 
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Klaar. 

 

Als je op Albums klikt dan zie je het zojuist aangemaakte album met 

de foto’s. 

Dit waren twee manieren om foto’s op internet te parkeren. 
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We gaan nu weer naar de website waar je de foto’s gaat gebruiken. 

Ga naar JSN ImageShow: Start Paneel 

We gaan nu stap 1 doen. 

We gaan nu een afspeellijst maken van de foto’s die we op de server 

hebben geplaatst. 

 

Klik op Plus. 

 

Geef een titel en klik op Bewaar. 
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Je heb nu een afspeellijst. Nu moeten de foto’s nog aan deze lijst 

gekoppeld worden. 

 

Klik op de lijst. 
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Klik op Bewerken. 

 

Klik op Image Folder. 
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Klik op de map met de foto’s. Selecteer alle foto’s en sleep deze naar 

het lege veld. 
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Als de foto’s in het vak zitten, laat dan de knop los. 

 

 

Klik op Bewaar. Je heb nu een afspeellijst met foto’s. 
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Nu gaan we een EXPOSITIE maken. 

We gaan nu stap 2 doen. 

 

Klik op de Plus. 

Maak een titel van dit Thema (Thema Classic) 

En klik dan op EXPOSITIE THEMAS. 
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Klik op Bewaar. 

 

Klik op Classic. 
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Nu heb je een thema dat je eerst gaat bewaren. 

In dit scherm kun je alles regelen hoe je de foto’s op de website wilt 

tonen. 

 

Met deze knoppen kun je bij de afspeellijsten en de thema’s komen. 

We kijken eerst hoe thema Classic eruit ziet zonder dat we het gaan 

aanpassen. 
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Ga naarJSN ImageShow: Start Paneel 

We gaan nu stap 3 doen. 

 

Kies bij 1 je afspeellijst. 

Kies bij 2 je Thema. 



 Joomla Heerenveen Copyright: Roel Tiemersma 

28 

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om de foto’s op de website te tonen.  

 

Ik ga ze gebruiken in een artikel.  

Dit werkt het gemakkelijkst bij YOOtheme. 
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Kopieer de code (  {imageshow sl=10 sc=9 /}  ) en sluit dit scherm. 

Ga naar je artikel en plak deze code daar in. 
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Bekijk het resultaat op je website. 
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Je kunt de lay-out aanpassen zodat het op een witte achtergrond goed 

toonbaar is. 
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Ik heb de Lay-out naar mijn wens aangepast, te zien op mijn website: 

https://roel-tiemersma.nl/vakantie-2018-fr 

 

Ga naar JSN ImageShow: Expositie Manager. 

Ik maak als ik een lay-out wil aanpassen, altijd een kopie van de 

bestaande lay-out. Als de nieuwe aanpassing in de soep loopt dan kun 

je weer terug.  

 

Maak van het bestaande thema een copy. 

 

Publiceer deze en pas de titel aan. 

https://roel-tiemersma.nl/vakantie-2018-fr
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Klik op de copy.  

    

 

Bij DETAILS kun je de titel aanpassen. 
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Je kunt hier ook de hoogte aanpassen als 450 px niet goed past. 

Klik op Thema om de lay-out verder aan te passen. 

Klik op Alles uitklappen. 

 

Neem de achtergrondkleur van de pagina, vul deze bij beide in. 
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Ga dan naar de volgende instelling. 

 

Je hoeft mijn instelling niet te volgen, maar ik laat zien wat de 

mogelijkheden zijn en wat waar zit. 
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Hier kun je de Thumbnail aan of uit zetten. 
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‘Doorbladeren’ kun je hier aan- of uitzetten. 
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Om het resultaat te kunnen zien, moet je de code (lay-out ID) in het 

artikel aanpassen. 
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De lay-out ID is hier ID 10  

Ga dan naar je artikel. 
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Omdat de achtergrond wit is, is de Toolbar niet meer zichtbaar. 

Maak even een kopie van de lay-out en gebruik deze voor de 

Thumbnail. 

Als je Thumbnail aanzet, dan moet je de kleur hier ook aanpassen. 
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Pas de achtergrondkleur aan en sla op. Vergeet niet de lay-out ID in 

het artikel aan te passen. 
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https://test.rtweb.nl 

Dit waren de foto’s die op de server staan. 

https://test.rtweb.nl/
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Nu laat ik zien hoe je de foto’s die bij Flickr geparkeerd staan, kunt 

gebruiken. 

Ga naar JSN ImageShow: Afspeellijst Manager 
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We vragen nu een API Key aan. 

https://identity.flickr.com/login 

https://identity.flickr.com/login
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https://www.flickr.com/services/apps/create/apply 

https://www.flickr.com/services/apps/create/apply
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Kopieer de API Sleutel en API Geheime Sleutel naar JSN. 
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Flickr Scherm Naam 
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Hier zie je het Album dat je in Flickr had aangemaakt met de foto’s. 

Klik op de map (bijv. Fietsen 2019) om de foto’s te selecteren. 

Selecteer de foto’s en sleep ze naar het lege veld. 

 

 

Klik op Opslaan om je lijst te bewaren. 
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Ga naar JSN ImageShow: Start Paneel 

En voer de 1-2-3 handeling uit. 
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https://test.rtweb.nl/flickr 

Je ziet dat je bij een andere kleur deze moet aanpassen. 

https://test.rtweb.nl/flickr
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Bij de nieuwe kleurinstelling heb ik de hoogte aangepast. 
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Je kunt ook tekst bij de foto’s laten zien. 

Ik maak even een kopie van de bovenstaande lay-out. 

 

 

Klik op Opslaan en kijk wat er gebeurt. 
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Pas wel even de 1-2-3 toepassing aan in JSN ImageShow: Start 

Paneel 

 

En plaats de code in een nieuw artikel. 

Zoals je ziet komt er een afbeeldingsnaam. 

We gaan deze naam aanpassen. 

Ga naar JSN ImageShow: Afspeellijst Manager 
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Open de lijst waar de foto’s staan. 

 

Klik bij de foto op Bewerken. 
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Ga zo alle foto’s langs. 

Je ziet dat de tekst erg klein is en dat deze niet in het midden staat. 

Ga naar JSN ImageShow: Expositie Instellingen. 

Klik op de lay-out waar je hebt ingesteld dat je hier tekst wil laten 

zien. 

Ga dan naar Caption en scroll naar beneden (Titel) 
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Pas je CSS aan naar jouw wensen. 

 

Bekijk het resultaat. 
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JSN ImageShow: Configuratie & Onderhoud 
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Bij een gekochte versie moet je de Token Key invoeren. 

 

Je kan ook een ‘Boek’ flipover maken. 

Als je een Boek hebt, maak dan van de pagina’s een afbeelding en sla 

deze zoals boven genoemd op, zodat je een afbeeldingslijst hebt. 

Ga naar JSN ImageShow: Expositie Instellingen 

 

Maak een titel en zet de hoogte op 800 px 

Ga verder met EXPOSITIE THEMAS en bewaar deze. 
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Linkerpagina en klik op Transparant. 

Doe dit ook met Rechterpagina. 
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Laat deze op Cover staan. 

 

 

Bewaar dit Thema. 
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Ga naar JSN ImageShow: Start Paneel. 

 

Voor handelingen 1-2-3 uit. 
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Kopieer de code naar je artikel en bekijk het resultaat. 

https://test.rtweb.nl/boek 

 

De andere thema’s gaan eigenlijk op dezelfde manier. Je moet wat 

aan- en uitvinken om het voor jou beste resultaat te kunnen krijgen. 

Veel plezier met JSN ImageShow. 

 

 

https://test.rtweb.nl/boek

