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1. Inloggen
1. Ga naar <uwdomein.nl>/brisp.
2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
3. Klik op I logge .

2. Een pagina bewerken
U kunt op twee manieren toegang krijgen tot de pagina die u wilt bewerken. De eerste manier is via
de website. De tweede manier is via het dash oard . Beide a iere worden hieronder toegelicht.

2.1 Via de website
1. Klik op de knop met het huisje i de o e ste

e u alk.

2. U komt nu op de website terecht. Ga naar de pagina die u wilt bewerken. Bovenaan ziet u
ee z arte e u alk et de k op Pagi a e erke . Klik hierop o de pagi a te
e erke . U e t u op de pagi a i
e erk odus .

2.2. Via het dashboard
1. Klik links in het dashboard op het kopje 'Pagina's'.

2. Beweeg met de muis over de naam van de pagina die u wilt bewerken. Klik op 'Bewerken'.

3. YOAST SEO configureren
3.1 Een bestaande pagina configureren
1. Volg de stappe zoals es hre e i hoofdstuk 2 Ee pagi a e erke .
2. Een webpagina is ingedeeld in verschillende blokken. Ieder blok staat bijvoorbeeld voor een
afbeelding of een tekst. Om de YOAST SEO te bewerken scrolt u naar beneden tot het
uitklap are ak a YOAST SEO

3. Typ i het hokje Fo ustref oord het pri aire o der erp a de pagi a. Dit is
hoogstwaarschijnlijk overeenkomend met de titel van de pagina.
Vul er olge s de META-sleutel oorde i . Dit zijn de woorden waar zoekmachines naar
gaan zoeken. De aangeraden hoeveelheid is tien.
4. Klik op Snippet bewerken onder de paginatitel in het YOAST SEO blok. Nu krijgt u verdere
opties

Vul u de Meta o s hrij i g i . Dit is de tekst die ers hij t als u pagi a ordt

weergeven in een zoekmachine. Dit mag 156 tekens lang zijn, dit wordt weergeven door de
groene balk onder het tekstvlak.
5. Sla nu uw pagina op door op de knop bewerken te klikken.

Contact
Indien er nog vragen zijn, kan contact opgenomen worden met ons supportteam via
support@brisp.nl of telefonisch via: +31 (0)50 2011 460.

