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PowerPoint voorstellingen aanbrengen gelinkt
aan een afbeelding.

Hiervoor bestaan er verschillende werkwijzen.

1ste werkwijze

Voorstelling gelinkt aan een kleine afbeelding

Log in op je blog, klik op >> Toevoegen, zie hierna:

Vervolgens opent er een nieuw bericht:

Geeft dit nieuw bericht als titel de naam van je voorstelling.

Typ in het grote witte vak eventueel de tekst >> Klik op de afbeelding om te
voorstelling te openen.

Scroll vervolgens een beetje naar onderen om je afbeelding te selecteren en de
URL van 4Shared in te brengen, zie hierna:
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En hierna het resultaat op je blog:

2de werkwijze

Voorstelling gelinkt aan een grote afbeelding niet
gecentreerd.

Voor deze werkwijze dien je eerst een afbeelding te voorzien van een
Internetadres (URL) eventueel door gebruik te maken van
http://www.plaatjesupload.nl

Nadien log je in op je blog, klik je op >> Toevoegen, zie hierna:

Vervolgens opent er een nieuw bericht:

Geeft dit nieuw bericht als titel de naam van je voorstelling.

Typ in het grote witte vak eventueel de tekst >> Klik op de afbeelding om te
voorstelling te openen.

Scroll vervolgens een beetje naar onderen om de URL van je afbeelding en de
URL van 4Shared in te brengen, zie hierna:

http://www.plaatjesupload.nl
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En hierna het resultaat hiervan op je Blog:

3de werkwijze

Voorstelling gelinkt aan een grote afbeelding
gecentreerd.

Deze werkwijze is iets moeilijker maar geeft wel een fraai resultaat.

Om te starten voorzie je de afbeelding en de voorstelling van een Internetadres
(URL)

En nu gaan we de URL van de afbeelding en de URL van de voorstelling
verwerken in een HTML code om aan te brengen in de brontekst van je nieuw
bericht.

De code kan je best op voorhand aanmaken zodat je deze alleen nog te kopiëren
en te plakken hebt in een nieuw bericht op je Blog.

Op deze wijze kan je de afbeelding mooi centreren en hoef je onderaan bij >>
Extra’s (niet verplicht) niets meer in te brengen, enkel nog klikken op >>
Toevoegen.
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Hierna de HTML code die je kan aanpassen met jouw URL’s

<P align=center><A
href="http://www.4shared.com/file/65731065/184da51/Fietstocht_Tra
jekt_Natuurmergelland_Bemelen_020908.html"><BR><IMG border="0"
src="http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/10/07/1223376381-
260.jpg" width="450" height="251"></a></p>

Het gedeelte in het rood in bovenstaande code vervang je door je eigen

code van 4Shared

Het gedeelte in het groen in bovenstaande code vervang je door je eigen

code van je afbeelding.

Heb je de code aangemaakt log je in op je blog, en kies je voor >> Toevoegen,
zie hierna:

Vervolgens geeft je dit nieuw bericht weer de titel van je voorstelling en zet je
een vinkje aan >> Brontekst, zie hierna:

http://www.4shared.com/file/65731065/184da51/Fietstocht_Tra
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/10/07/1223376381-
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Plak nu de aangemaakte HTML code in het witte vak, zie hierna:

Is de code geplakt verwijder je opnieuw het vinkje aan >> Brontekst, dan
krijg je onderstaande te zien:
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In bovenstaand scherm zie je nu onmiddellijk de afbeelding staan en kan je
onder de afbeelding gewoon een tekst typen.

Het enige dat je nu nog dient te doen is onderaan het nieuw bericht klikken op
>> Toevoegen

Je scherm zal er dan zo uitzien, zie hierna:
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En hierna het resultaat ervan op je Blog:

Veel plezier met de verschillende werkwijzen om een voorstelling aan te
brengen.

Hartelijke groetjes
Monique / Knuffels


