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Avanzer Advies

Advieskansen laten zien op je
eigen website.
Instructie voor het plaatsen van de RSS-feed

De Avanzer Advieskansen voor je klant kun je ook op je eigen website plaatsen om
interesse te wekken bij klanten en prospects. Het plaatsen van de advieskansen op je
website gaat op basis van een RSS-feed. De RSS-feed bevat het overzicht met korte
actuele fiscale nieuwsberichten van de laatste 30 dagen. De berichten zijn geschreven in
begrijpbare taal voor je website-bezoekers. De link naar de RSS-feed vind je na inloggen,
onder aan de website van Avanzer Advies.

Zelf plaatsen of je webbouwer vragen?
Hoe je de RSS-feed kunt laten zien op je eigen website, hangt sterk af van het content
management systeem (CMS) dat je gebruikt. WordPress is tegenwoordig een veel
gebruikt CMS. Daarom hieronder een beschrijving voor het plaatsen op WordPress. Met
onderstaande aanwijzingen zou je al een eind moeten kunnen komen. Je webbouwer kan
je hierbij van dienst. Maak je geen gebruik van WordPress? Vraag dan je webbouwer om
de RSS-feed in de website te plaatsen.

Wat is RSS eigenlijk?
Voordat we de techniek induiken, is het goed om te weten wat RSS eigenlijk is. Het staat
voor Real Simple Syndication en dat betekent niks meer of minder dan Heel Makkelijk
Samenbrengen. Het is een vereenvoudigde manier van data weergeven, gebaseerd op XML,
Extensible Markup Language. Je kunt het vergelijken met HTML. Dat ken je vermoedelijk
wel, want daar is elke website mee gemaakt. Er zijn verschillende manieren waarop je 
RSS-feeds kunt verwerken in je website.
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RSS op een WordPress website
Heb je een eigen WordPress-website en doe je zelf het beheer? Dan is het heel makkelijk
om een RSS-feed toe te voegen. Als jouw website-thema Widgets ondersteunt, in
bijvoorbeeld een sidebar, kun je eenvoudig kiezen voor de RSS-widget en die op de juiste
plek in je sidebar slepen. Log hiervoor in als administrator, ga naar Weergave en dan
Widgets en zoek in de mogelijke widgets naar RSS. Afhankelijk van de andere widgets die
mogelijk zijn, ziet dat er zo uit:

⬇

Nadat je het blokje naar de
juiste plek in de gewenste
sidebar hebt gezet, kun je de
url van de RSS-feed invullen
en nog wat extra opties
aanvinken. Bepaal hier ook
hoeveel tips je wilt laten
zien. Kies daarbij zelf wat
je mooi vindt passen op je
website.

⬅
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Soms zul je nog wat moeten aanpassen aan de lay-out.
Lukt dat je niet zelf, vraag dan je webbouwer om hulp.
Je kunt bij Weergave -> Customizer -> Extra CSS zelf het
volgende stukje code toevoegen om te zorgen dat de
titels van de items dikgedrukt zijn:
#rss-2 ul li {font-weight: bold;}
#rss-2 ul li .rssSummary {font-weight:normal;}
Het komt er dan ongeveer zo uit te zien:

⬅

RSS als blogartikel gebruiken
Het is in WordPress ook mogelijk om de items uit
de RSS-feed in te laden als blogartikel op je blog.
Hiervoor kun je goede flexibele plugins downloaden
(wederom alleen als je zelf beheerder bent). Deze
plugins zouden ervoor moeten kunnen zorgen dat je
op je overzichtspagina (homepage) een soort blogitem
krijgt met alleen de titel bijvoorbeeld. Als je er dan op
klikt zie je het bericht, zoals met een blogartikel ook
gebeurt. Het voordeel ervan is dat je het bericht als
eigen link kunt delen in bijvoorbeeld een e-mail.
Een handige plugin is deze. Kom je daar niet mee uit, leg dan uit aan je webbouwer wat je
wilt doen, en laat hem zoeken naar een geschikte plugin.

RSS-feed toevoegen aan een ander CMS
Er zijn zoveel CMS’en dat het niet mogelijk is om voor elk systeem een instructie te maken.
De meeste systemen hebben wel een aantal plugins of extensies beschikbaar die ervoor
zorgen dat je handig en snel RSS kunt inlezen op je website, als het er niet al standaard in
zit, zoals bij WordPress.
Heb je geen CMS en bouwt iemand de website voor je? Dan kun je eens kijken naar deze
handleiding voor een integratie met een script dat MagpieRSS heet. Je moet hiervoor een
beetje begrijpen van HTML en PHP. Meestal weet degene die je website bouwt wel hoe dit
werkt.
Veel succes met de integratie van de Avanzer Advies RSS-feed op je website.
We hopen dat het eindresultaat naar je zin is.

When you have to be right

