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IPROX Editor: afbeelding uitsnijden 

1 Inleiding 

Wanneer u in IPROX een afbeelding plaatst, is het mogelijk hiervan een uitsnede te maken. Deze 

zogenaamde uitsnijden-functionaliteit is een hulpmiddel aanvullend op de bestaande methoden van 

afbeeldingen plaatsen. Kenmerkend is het feit dat er alleen uitgesneden kan worden in de 

geconfigureerde beeldverhoudingen. Dit maakt het mogelijk voor de website(s) een eenheid aan 

beeldverhoudingen toe te passen. 

2 Vooraf: 

 Uitsnijden is een aanvulling op de bestaande manier van afbeeldingen plaatsen (namelijk in vrij 

formaat). 

 Uitsnijden is desgewenst mogelijk bij afbeeldingen die vanaf schijf, vanuit de beeldbank of vanaf 

een internetlocatie worden geplaatst. Plaatst u een afbeelding vanuit de catalogus dan kan er niet 

uitgesneden worden. Deze bevatten namelijk beelden die in de juiste maat klaar staan. 

 Uitsnijden is – indien geconfigureerd – beschikbaar voor de volgende afbeeldingsvelden: 

 afbeeldingsvelden 

 afbeeldingen in HTML-velden 

 afbeelding die u in de catalogus zet 

3 Beheren van beeldverhoudingen 

Via Configuratie > Beeldverhoudingen kunt u beeldverhoudingen beheren. Gebruik als naam een zinvolle 

beschrijving, geen afmetingen. Bijvoorbeeld “Header 960x120”. 

NB: Het gaat hier om het instellen van de beeldverhoudingen, niet om de exacte afmetingen in pixels.  

NB: Wanneer er beelden in een bepaalde verhouding uitgesneden zijn en u past nadien via Configuratie de 

verhoudingen aan, dan wordt deze aanpassing niet verwerkt in reeds uitgesneden afbeeldingen. 



 

IPROX Editor afbeelding uitsnijden| InfoProjects | februari 2015  2  

4 Bepalen in welk veld welke beeldverhouding van toepassing is 

Zodra de verhoudingen bepaald zijn, kan ingesteld worden waar welke beeldverhoudingen van toepassing 

zijn. Dit kan op een aantal plekken. 

 Opmaakprofielen; hier geeft u aan bij elk profiel waar een afbeeldingsveld inzit, aan welke 

beeldverhoudingen beschikbaar moeten komen. De default instelling staat op “geen”. 

 Paginatypen; voor elk afbeeldingsveld kan in de paginatype definitie aangegeven worden welke 

beeldverhoudingen beschikbaar komen. 

 Catalogus; bij uploaden van afbeelding kan de gewenste verhouding worden geselecteerd. 

5 Beeldverhouding toepassen 

Afbeeldingsveld 

Bij een afbeeldingsveld kunt u – na het 

uploaden van de foto – een uitsnede 

worden gemaakt. In de dialoog is hiertoe 

een pulldown beschikbaar met de 

beeldverhoudingen die voor dat veld 

beschikbaar zijn. Dit geldt voor 

afbeeldingen van schijf, internetlocatie of 

beeldbank; niet voor catalogus-

afbeeldingen (deze zijn al met de juiste 

beeldverhoudingen opgeslagen). 
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HTML-veld 

 Nieuwe functionaliteit in de IPROX Editor. 

Een afbeelding in een HTML-veld kan pas aangepast worden na plaatsing. Selecteer een geplaatste 

afbeelding en kies het schaar-icoon (bijsnijden). Er verschijnt dan een dialoog waar de juiste aspect ratio 

toegepast kan worden. Inconsistent naamgebruik, maar ratio past hier wel qua ruimte. 

 


