
ausy builder

drag it, drop it, build it.



De Ausy Builder is de krachtigste Drag &

Drop editor om webmasters visueel aan het

werk te zetten. Webdesign omzetten naar

functionele inhoud was nooit eerder zo

eenvoudig.

drag & wat?

Drag & Drop is een bekend concept in hedendaagse

webontwikkeling. Een editor laat webbeheerders toe

om eenvoudig webpagina’s samen te stellen door

inhoud aan te maken, te verslepen en neer te zetten

op de gewenste plaats. 



waarom & hoe?

Er zijn online honderden verschillende tools te vinden

om webpagina’s visueel op te bouwen. Deze tools

zijn gemaakt om aan algemene criteria van

standaardgebruikers te voldoen, en velen bevatten

een abonnementsformule om uitgebreidere functies

te gebruiken.

Omdat deze tools niet afgestemd zijn op de noden

van de gebruiker, maar op de noden van de massa,

blijken ze al snel waardeloos voor complexere

webinhoud. Voor maatwerk wordt daarom gekozen

voor gespecialiseerde webbureaus. Ausy combineert

het beste van beide werelden: functionaliteit op maat

met de eenvoud van een Drag & Drop editor.



bouw het op jouw manier.

Ausy gaat met jou aan de slag om projecten aan de

hand van het Drupal-platform om te zetten in

functionaliteit. Omdat een webapplicatie inhoud

bevat die steeds verandert, willen meer en meer

beheerders zelf de touwtjes in handen kunnen

nemen. 

De Ausy Builder wordt gebouwd door het

projectteam. Elke Ausy Builder wordt uitgebreid met

alle functionele vereisten van het specifieke project,

waardoor elke Ausy Builder anders is. Op deze

manier slagen we er in om jou volledige

bewegingsvrijheid te geven bij het aanmaken van

content, zonder beperkingen en steeds met een

geweldig resultaat!

de beste builder ter wereld.

De Ausy Builder is de enige Drag & Drop editor op

maat van de klant. Deze unieke aanpak zorgt voor

een revolutie bij webbeheerders. Elk afgeleverd

project met de Ausy Builder leeft verder in de handen

van de projecteigenaar, zonder onnodige

tussenkomsten en dus zonder extra kosten.



functioneel overzicht.

drupal met een ausy touch.

De Ausy Builder laat beheerders toe om zelf

eenvoudig webpagina’s te bouwen. Hij steunt op de

huisstijl en lay-out van de website en heeft oog voor

het design. Met bouwstenen in de vorm van widgets

en sections kan de beheerder eenvoudig complexe

pagina’s samenstellen. 

Onze projecten worden steeds gebouwd in het

Drupal-platform. Dit CMS-platform biedt de

mogelijkheid aan beheerders om inhoud aan te

maken. De standaard mogelijkheden van het Drupal-

platform zijn echter beperkt en vereisen een

bepaalde voorkennis.

De Ausy Builder speelt handig in op deze problemen

door beheerders eenvoudig visuele toegang te geven

tot hun webapplicatie.



De Ausy Builder kan enkel gebruikt worden in de

front-end, of het zichtbare gedeelte van de website.

De back-end van de website wordt beheerd in

Drupal. 

Om een nieuwe pagina aan te maken, kan een

ingelogde webmaster via de beheerbalk naar ‘inhoud’

of ‘content’ gaan. Daar kan gekozen worden om

nieuwe content toe te voegen.

Na het aanmaken en publiceren van de inhoud, wordt

de webmaster automatisch naar de front-end van de

pagina gestuurd en kan hij met de Ausy Builder aan

de slag. 

Kenmerkend voor de Ausy Builder zijn een aantal

basisfunctionaliteiten die bij elke toepassing

terugkomen. Afhankelijk van jouw wensen voorzien

we aanvullende of op maat gemaakte

functionaliteiten. 

gebruik van de ausy

builder.

sections.

De fundamenten van elke webpagina worden

aangelegd door middel van sections. Sections zijn

horizontale blokken die één of meerdere kolommen

bevatten. In deze kolommen kan later inhoud

toegevoegd worden aan de hand van widgets. 



Om manueel naar de pagina te navigeren, kan je via

Drupal naar het inhoudsoverzicht gaan en dan de titel

van de pagina aanklikken.

De bewerker kan via een knop in de linkerbovenhoek

overschakelen naar de Ausy Builder.

Op een nieuwe pagina kan een section toegevoegd

worden door op het + symbool te klikken. 

AusyBuilder



Er verschijnt een menu waarin de kolom-layout van

de sectie gekozen kan worden.

2 kolommen (sidebar links)

= 1 klein + 1 groot (⅓ - ⅔)

3 kolommen (gelijk)

= elk ⅓ van de breedte

4 kolommen (gelijk)

= elk ¼ van de breedte

1 kolom

= hele breedte van de site

2 kolommen (gelijk)

= elk ½ van de breedte

2 kolommen (sidebar rechts)

= 1 groot + 1 klein (⅔ - ⅓)

De gebruiker heeft de keuze uit 6 sections.



breedte.

Het aantal kolommen dat naast elkaar getoond wordt

en de breedte van elke kolom hangen altijd af van de

beschikbare schermgrootte.

1 rij van 4 kolommen naast elkaar op desktop

2 rijen van 2 kolommen op tablet

4 rijden van 1 kolom op mobiel

             voorbeeld.

Een 4-kolommen section wordt getoond als:

ratio.

De breedte van kolommen is responsief aan de

schermgrootte, maar blijven altijd hun ratio

behouden. Dat is het grote verschil met een tabel.

             voorbeeld.

Als een 3-kolommen section ingevuld wordt met

een lange tekst in de eerste kolom, een kort

woord in de tweede en niets in de derde, blijft

elke kolom ⅓ van de breedte innemen (op

desktop). 



sections beheren.

Sections verschijnen altijd onder elkaar in een stapel. 

Om een section te beheren, klikt de gebruiker in de

lege ruimte van de section. Er verschijnt in de

rechterbovenhoek van de section een menu met

verschillende opties om de section te bewerken.



             voorbeeld.

Op een pagina met 2 “1-kolom” sections wordt

er een “2-kolommen” section toegevoegd, en

dan verplaatst tussen de eerste 2 sections. 

bewerken van een section.verplaatsen van een section.

Elke section kan individueel en manueel verplaatst

worden (boven of onder een andere section op de

pagina). Gebruik de sleeptool om de sectie te

verplaatsen.

Bij het beheren van een section is standaard

de bewerkfunctie ingeschakeld. Je kan nu

via het menu acties uitvoeren om de sectie

te beheren, of je kan op het bewerk-symbool

klikken om de widgets van de section te

beheren. 

Het is ook mogelijk om widgets te beheren

met het + symbool. Als er veel widgets

aanwezig zijn in de section, kan het

overzichtelijker zijn om ze te beheren via de

bewerkfunctie.

omhoog verplaatsen van een section. 

Een section kan één stap omhoog verplaatst

worden via deze knop. De knop kan

meermaals gebruikt worden om een

individuele section op de juiste plaats te

krijgen. Je kan hier ook de sleeptool voor

gebruiken.



omlaag verplaatsen van een section.

Een section kan één stap omlaag verplaatst

worden via deze knop. De knop kan

meermaals gebruikt worden om een

individuele section op de juiste plaats te

krijgen. Je kan hier ook de sleeptool voor

gebruiken.

dupliceren van een section.

Een section kan gedupliceerd worden om

het aanmaken van dubbele inhoud te

vermijden en dus efficiënter te werk te gaan.

Als een section gedupliceerd wordt, zal deze

automatisch onder de originele section

geplaatst worden. 

De gedupliceerde section bevat dezelfde

widgets en inhoud als de oorspronkelijke

section, maar kan afzonderlijk bewerkt

worden.



toevoegen van een volgende section.

Met deze knop kan eenvoudig een nieuwe section

toegevoegd worden onder de geselecteerde

section. Na het klikken op deze knop verschijnt een

nieuw keuzemenu waarin de kolom-layout van de

volgende section gekozen kan worden.

verwijderen van een section.

Een section kan verwijderd worden met deze knop.

Er zal steeds om bevestiging gevraagd worden om

vergissingen te vermijden. Een verwijderde section

kan niet teruggehaald worden, wees dus steeds

zeker dat de section verwijderd mag worden.

Indien een section onbedoeld verwijderd wordt

moet deze opnieuw opgebouwd worden.

widgets & lay-outs.

widgets beheren.

In de bouwstenen (sections) van de pagina kunnen in

elke kolom widgets toegevoegd worden. Elke widget

heeft een specifieke functionaliteit. Widgets kunnen

toegevoegd worden aan de hand van het + symbool

in elke kolom. 



een 1-kolom met een Text widget

een 2-kolommen met een Afbeelding widget

in elke kolom

binnen de 1-kolom sectie (boven de tekst)

naar een kolom van de 2-kolommen sectie,

onder de afbeelding

             voorbeeld.

Op een pagina worden er 2 secties toegevoegd:

De beheerder voegt een quote widget toe in de

1-kolom sectie, onder de tekst.

De quote kan verplaatst worden:

Een section kan ingevuld worden met meerdere widgets.

Als een section verplaatst wordt, gaan alle widgets in de

section mee. Een widget kan ook individueel verplaatst

worden naar een andere kolom binnen dezelfde section of

naar een kolom in een andere section op de pagina.



conclusie.

De Ausy Builder maakt het leven van content

editors een pak makkelijker met zijn drag &

drop editor. Bovendien is iedere Ausy Builder

uniek en aangepast aan jouw individuele

noden. We zorgen voor volledige

bewegingsvrijheid bij het aanmaken van

content, zonder beperkingen. Zo garanderen

we een geweldig resultaat! 

 



       mathias.henderick@ausy.be

       +32 471 84 27 04

 

meer weten?

Wil je graag meer weten, of denk je dat de Ausy Builder

een meerwaarde kan zijn binnen jouw bedrijf? Aarzel

dan niet en neem contact op met Mathias Henderick! 

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0471/84.27.04


vertrouwen.

Door zowel vertrouwen te

geven als te krijgen, bouwen 

we banden uit waar iedereen

beter van wordt.

ondernemerschap.

Met onze durf, flexibiliteit en

creativiteit willen we te allen

tijde positief verrassen.

teamspirit.

We bereiken de zotste doelen

door kennis te delen en elkaar

te helpen. En door elkaar te

waarderen en succes te

gunnen. 

ontdek  ons aanbod op www.ausy.be

onze waarden.


