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Countries
Bij countries worden alle landen toegevoegd waar er vacatures kunnen verschijnen.

Locations
Bij ‘Locations’ worden alle steden ingevuld, deze worden gekoppeld aan een land uit de collectie 
‘Countries’.

Vacancies
Bij ‘Vacancies’ wordt de vacature zelf ingevuld.  
Hierbij kunnen tot 2 steden gekozen worden waarin de vacature kan verschijnen. 
• Via de active button kan de vacature tijdelijk uitgeschakeld worden om later weer te gebruiken.

• De default text button: What has AG solution to offer plaatst automatisch een terugkerende 
tekst. Indien deze gewijzigd wordt past dit automatisch overal aan.

Vacature tonen in overzicht
Om zowel de landen als de vacatures automatisch te doen verschijnen dient na het invullen van 
de vacature deze nog gekoppeld te worden aan het juiste land.
Ga hiervoor opnieuw naar de collectie ‘Countries’ en selecteer de vacature via de lijst ‘vacancies’ 
bij het land waar deze onder moet verschijnen.
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Centers of expertise
Hierin worden de verschillende centers of expertise aangemaakt, ze 
worden automatisch opgelijst op de overzichtspagina.

Detail pagina voor centers of expertise:
Voor de detail pagina worden ook een deel van de gegevens uit deze 
collectie opnieuw overgenomen. Ook de ‘Types of undertaken projects’ 
die tot de centers of expertise behoren worden hier aangevuld. Er is 
ruimte voor telkens 3 titels waaraan dan telkens de juiste stories uit de 
lijst van bestaande stories gekoppeld kunnen worden. 

Centers of expertise cases
Om het in page scrollen via de navigatie op de detail pagina mogelijk te 
maken worden de verschillende blokjes tekst aangevuld bij de ‘centers 
of expertise cases’. Per navigitie link moet er een aparte case aange-
maakt worden, hierbij is de titel en content verplicht en is er ruimte voor 
een optionele afbeelding.

Via het ‘centers of expertise’ veld word het 
blokje toegevoegd aan de juiste detail 
pagina.
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Story types
Hierin worden de verschillende types aanvuld waarop de stories gefilterd kunnen worden.

Stories
Hier worden alle stories met de bijhorende details aangevuld. Via het veld ‘story type’ worden ze 
gelinkt aan het juiste type voor het filteren.
Een story waarbij de ‘Featured story’ button aanstaat word in het overzicht aangeduid met een 
rode lijn tussen de afbeelding en tekst.
Onderaan kunnen de related stories en related expertises aangeduid worden.

Bij de stories kan aangeduid worden of er al dan niet een contact formulier getoond wordt op de 
pagina om een pdf van de case aan te vragen. 
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Main offices
Hierin worden de kantoren die opgelijst worden op de contact pagina aangevuld. 
Ook deze maken gebruik van de location en country collectie zoals de vacatures.
Via het veld ‘order’ kan de volgorde van de lijst bepaald worden. 
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Companies
Hier kunnen de logo’s aangevuld worden die automatisch in het grid onder ‘some of our custom-
ers’ verschijnen op de homepage.


