
Handleiding voor gebruik van de NORA-wiki

In deze handleiding worden de meest gebruikte functies van de NORA-wiki op www.nora-online.nl 
beschreven. 

Met vragen of opmerkingen kunt u mailen naar architectuur@ictu.nl.

Inloggen

Gebruik de aanmeldgegevens die u per mail krijgt of zelf heeft gemaakt om in te loggen met de link 
'aanmelden / registreren', die rechts bovenaan elke pagina in de NORA-wiki staat: 
https://www.noraonline.nl/index.php?title=Speciaal:Aanmelden

Navigeren

De wiki kent geen indeling met sub-domeinen. De informatie is ingedeeld met categorieen, die op 
een pagina worden aangegeven. 

U kunt relevante pagina's vinden via de onderwerpen in het linkermenu, of met de zoekfunctie 
rechts bovenaan. Let op: de zoekfunctie is hoofdlettergevoelig, behalve de eerste letter. Typt u 
'nora', dan vindt u dus niet NORA.

Versiebeheer

Van iedere pagina in de NORA-wiki wordt een versiehistorie bijgehouden. Alle vorige versies zijn 
te bekijken (door ingelogde gebruikers) en te herstellen.

Iedere ingelogde gebruiker kan de ‘huidige’ versie van een pagina bewerken en de nieuwe versie 
opslaan. Deze nieuwe versie is daarmee echter nog niet gepubliceerd. Dat wil zeggen dat de nieuwe 
versie is opgeslagen, maar niet standaard wordt getoond.

Wanneer er een nieuwere, nog niet goedgekeurde versie bestaat van een pagina, dan wordt dat 
wanneer u bent ingelogd aangegeven met een tekstregel onder de titel, zoals op deze pagina:

De nieuwste versie van de pagina is te zien door te klikken op 'Laatste versie bekijken'.

http://www.nora-online.nl/
https://www.noraonline.nl/index.php?title=Speciaal:Aanmelden
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Wanneer de nieuwe versie is goedgekeurd door NORA beheer, verschijnt op deze plaats de tekst 
'Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.'.

Voor niet ingelogde gebruikers is dit niet te zien. Een niet ingelogde gebruiker ziet alleen de 
goedgekeurde versie van de pagina.

Een nieuwe pagina maken

Het maken van een nieuwe pagina is voorbehouden aan leden van NORA beheer en 
redactiegroepleden. 'Gewone' gebruikers kunnen NORA beheer vragen om een nieuwe pagina te 
maken. Mail hiervoor naar architectuur@ictu.nl.

Pagina bewerken

Om een pagina te bewerken, klikt u op de knop 'bewerken' boven de pagina:
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Dan verschijnt de bewerkingspagina:

In het tekstvak kunt u de pagina aanpassen en aanvullen.

Enkele vaak gebruikte functionaliteiten:

• Kopjes: De titel van de pagina staat op niveau één, dit gebeurt automatisch. Het volgende 
kopje, dus het eerste niveau kopjes op de pagina zelf, is op niveau twee. Een kopje wordt 
aangegeven met '='-tekens. Een kopje op niveau twee wordt als volgt aangegeven: ==kopje 
twee==. Een kopje op niveau drie: ===kopje drie===. Enzovoorts. Er zijn vijf niveaus 
mogelijk.

• Alinea's: een enkele enter wordt genegeerd. Een dubbele enter (dus een witregel tussen 
stukken tekst, zoals in het bovenstaande voorbeeld tussen 'technisch van aard.' en 'Hoe meer 
organisaties') maakt een nieuwe alinea.

• Interne links: Een interne link (dus een link naar een pagina binnen de NORA-wiki) wordt 
aangegeven met dubbele vierkante haken. Bijvoorbeeld: [[Beveiliging]]. Eventueel kunt u 
een tekst ingeven die in plaats van de paginanaam moet worden getoond, na een verticale 
streep: [[Beveiliging|pagina over beveiliging]].



• Externe links: een externe link (dus link buiten de NORA-wiki) wordt aangegeven met 
enkele vierkante haken. Hierbij is het ingeven van een alternatieve tekst die moet worden 
weergegeven min of meer verplicht (anders wordt er slechts een nummer weergegeven, dus 
niet het adres). De weer te geven tekst komt na een spatie. Bijvoorbeeld: [http://www.e-
overheid.nl website over de e-overheid].

• Een bestand gebruiken: Wanneer een bestand al geupload is (zie handleiding bestand 
uploaden), zijn er twee mogelijkheden:
◦ Is het een afbeelding die in de pagina zelf moet staan, typ dan 

[[Bestand:<bestandsnaam>]]. Let op: de bestandsnaam is inclusief de extensie 
(bijvoorbeeld .png)!

◦ Is het een document (bijvoorbeeld een pdf) waar een verwijzing naar moet komen, typ 
dan {{bestand met info|<bestandsnaam>|<eventueel een omschrijving van het 
bestand>}}. Let op: de bestandsnaam is inclusief de extensie (bijvoorbeeld .pdf)!

• Opsommingen: Een niet-genummerde opsomming (met bolletjes) maakt u door elk element 
in de opsomming op een nieuwe regel te zetten met een * ervoor. Een genummerde 
opsomming werkt hetzelfde, maar dan met #.

U kunt controleren of de wijzigingen het gewenste effect hebben met de knop 'Bewerking ter 
controle bekijken', onderaan. Let op: uw pagina is dan nog niet opgeslagen! Het invoervak met de 
door u aangepaste tekst staat nog onderaan de pagina.

Bent u klaar met bewerken, geef dan een samenvatting van de bewerkingen in het vak 
'Samenvatting'. Bijvoorbeeld: 'informatie toegevoegd over JPEG-standaard'. Klik vervolgens op 
'Pagina opslaan'. Let op: geeft u geen samenvatting in, dan wordt de pagina niet opgeslagen!

Als de pagina is opgeslagen, ziet u geen bewerkingsvenster meer, maar de pagina zelf, met 
daarboven de regel 'Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Het is niet de meest recente 
versie. Laatste versie bekijken'.

Is de pagina naar tevredenheid aangepast en opgeslagen, dan kan NORA beheer de nieuwe versie 
van de pagina goedkeuren en daarmee publiceren. Mail daarvoor naar architectuur@ictu.nl. 
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Bestand uploaden

Om een bestand (afbeelding, document) te kunnen gebruiken in een wiki-pagina, moet het eerst 
geupload worden in de wiki. Dat gaat als volgt:

1. Kies 'bestand uploaden' onder 'hulpmiddelen' in het linkermenu op een willekeurige wiki-
pagina.



2. Kies het bestand via 'bladeren' vanaf uw computer. Let op: alleen png, gif, jpg, jpeg, pdf, 
odt, odp, ods, odg, svg zijn toegestaan. Suggestie: converteer MS-Word etc. documenten 
naar PDF (graag PDF 1.7 of PDF/A!)

3. Bij 'opslaan als:' wordt de bestandsnaam van het document gegeven. Pas deze eventueel aan: 
versienummers zijn overbodig, de bestandsnaam moet kort zijn en verwijzen naar het 
onderwerp. Hierbij moet de extensie (bijvoorbeeld .pdf) wel blijven staan.

4. Samenvatting: beschrijf kort het document, bijvoorbeeld:
tbv [[Werkgroep AP17]], geschreven door [[contactpersoon::Elbert Raadsen]].

5. Licentie hoeft u niet te kiezen. Ook met “Dit bestand volgen” en “Alle waarschuwingen 
negeren” hoeft niets te gebeuren.

6. Klik op 'Bestand uploaden'.



7. Nadat het bestand is geüpload, verschijnt de pagina van het bestand. Van deze pagina kunt u 
de naam van het bestand kopieren (hier oranje onderstreept, dus inclusief de extensie). Deze 
bestandsnaam kunt u in de pagina waar u er over wilt schrijven, gebruiken:
• Is het een afbeelding die in de pagina zelf moet staan, typ dan 

[[Bestand:<bestandsnaam>]].
• Is het een document (bijvoorbeeld een pdf) waar een verwijzing naar moet komen, typ 

dan {{bestand met info|<bestandsnaam>|<omschrijving van het bestand>}}.
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