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Introductie 
Yurls.net is een gratis service waarmee je favoriete websites, video's en (nieuws)feeds kunt verzamelen en ordenen op een 
eigen startpagina die vanaf iedere Internetcomputer bereikbaar is. 
Links van andere Yurls-pagina’s kunnen eenvoudig worden toegevoegd. 
Een URL (Uniform Resource Locator) is het adres van een Internetpagina. De “Y” staat voor “Your”. 

Omschrijving 
Aanmelden (eenmalig, gratis) 
1. Surf naar www.yurls.net 
2. Klik op de knop “Nog geen account? Hier aanmelden!” 

 
 

3. Voer de gevraagde gegevens in 
4. Selecteer de gewenste taal 
5. Ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden 
6. Klik op de knop “Aanmelden” 

 
 

7. Er is een e-mail verzonden naar het ingevoerde E-mailadres. Klik 
op de link in deze e-mail om het account te activeren.  
Het account wordt verwijderd wanneer het niet binnen 24 uur 
wordt geactiveerd. 
 
Vervolgens is het account aangemaakt en kun je inloggen met 
het ingevoerde e-mailadres en wachtwoord 

 

 
 

Inloggen 
1. Surf naar www.yurls.net 
2. Voer onder “Inloggen op mijn Yurls-pagina” je E-mailadres en 

wachtwoord in. 
3. Geef aan of het wachtwoord op de computer wel of niet moet 

worden onthouden. 
4. Klik op de knop “Bevestig” 

 

http://www.yurls.net/
http://www.yurls.net/
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Beheren pagina’s 
Een Yurls-pagina kan uit meerdere pagina’s bestaan. 
Standaard zijn er drie pagina’s: “Links”, “Nieuws” en “Video’s” met 
een aantal voorbeeldblokken. 
 

• Klik op “Nieuwe pagina” om een nieuwe pagina te maken 

• Klik op het potloodje om een pagina te wijzigen 

• Klik op het kruisje om een pagina te verwijderen 
 

Bij het maken of wijzigen van een pagina kun je de positie (een 
volgnummer van 0 tot 999) invoeren om de volgorde van de pagina’s 
te bepalen. 
 

 

Beheren boxen 
Een Yurls-pagina bestaat uit boxen. Er zijn verschillende soorten 
boxen: 

• Flash URL 

• GoogleMaps 

• Afbeelding 

• Inhoudsopgave 

• Agenda 

• Links 

• Poll 

• RSS feed 

• Tekst 

• Twitter 

• Video 

• Zoekbox 
 

1. Klik in het navigatiemenu op “Nieuwe box” 
2. Kies het type box 
3. Klik op de knop “Toevoegen” 
4. Selecteer de pagina waar de box op moet komen 
5. Vink aan of deze box openbaar moet zijn 
6. Kies een kleur voor de box 
7. Voer de overige gegevens in (afhankelijk van het type box) 

 
Een box kan door middel van slepen op de pagina verplaatst worden. 

 

 

Beheren links 
Pictogrammen in bloktitelbalk: 

• Klik links van de titel op + of - om de box in- of uit te klappen 

• Klik op het slotje om de box openbaar toegankelijk te maken 
 

• Klik rechts van de titel op op het + om een link toe te voegen 

• Klik op het potloodje om de box te bewerken 

• Klik op het kruisje om de box te verwijderen 
 
Pictogrammen achter links: 

• Klik op het potloodje om de link te wijzigen 

• Klik op het kruisje om de link te verwijderen 
 

 

 

 
Meer info: 

- http://support.yurls.net/nl/page  

http://support.yurls.net/nl/page

