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1 Wat is Gantry?
Gantry is een Framework gemaakt door RocketTheme, die men kan gebruiken om meer
controle te hebben over de pagina indeling van je webpagina’s gemaakt in Wordpress.
Je moet hiervoor 2 zaken installeren:
• Plugin: Gantry 5 (framework)
• Thema: Hydrogen (thema dat gebruik maakt van dit framework)
Alle uitleg en filmpjes i.v.m. Gantry vind je op de volgende link http://docs.gantry.org/

2 Installatie
2.1

Gantry

Installeer eerst de laatste versie van Gantry 5 en activeer deze plugin

2.2

Thema Hydrogen

Installeer dan het Gantry thema Hydrogen (voor WordPress)
Je doet dit als volgt:
• Surf naar de volgende pagina http://gantry.org/downloads
• Download het thema Hydrogen voor WordPress
• Kies in het Back-end voor het menu Weergave – Thema’s
• Klik op de knop “Nieuwe toevoegen”
• Klik op de knop “Thema uploaden”
• Klik op de knop “Bestand kiezen”
• Selecteer het .zip bestand dat je in de 2de stap gedownload hebt
• Klik op de knop “Openen”
• Klik op de knop “Nu installeren”
• Vergeet niet dit thema te activeren
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3 Thema Hydrogen instellen
Bekijk je na de vorige stappen je Front-end, dan zie je dat je gebruik maakt van het nieuwe
thema Hydrogen. Je navigatiemenu ontbreekt echter.
Je ziet in het menu van het Back-end een nieuw item staan, nml. Hydrogen
Hier moet je op klikken om dit thema verder in te stellen.

3.1

Tabblad Styles (bij Base Outline)

Je kan hier eenvoudig een andere “Preset” kiezen (bvb. Preset 2) om de algemene opmaak van
je thema te wijzigen.

3.2

Tabblad Particle Defaults (bij Base Outline)

Hier koppel je eerst het “Particle Menu” aan het menu dat je gemaakt hebt in WordPress.
Dit is een globale instelling, dus overal waar je dit Particle gebruikt zal je je WordPress menu
zien.
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Tabblad Layout (bij Home outline)
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We stellen hiermee een bepaalde indeling in voor de homepage.
Met de knop “Load” kan je de preset indeling “Home” kiezen (die eigenlijk standaard al
ingesteld is).
Zo’n preset indeling staat al vol met “particles” en “widgets” die je door op de tandwielen te
klikken verder kan aanpassen aan je eigen voorkeuren.
Stel volgende zaken in:
• “Copyright” particle aan te passen naar de naam van je bedrijf
• Plaats het “Logo / Image” particle in de sectie “Header”
• Plaats een nieuwe rij in de sectie “Main”
• Plaats “Page content” in die nieuwe rij
• Verwijder “Sample content” (sleep het gewoon naar de vuilbak die verschijnt bovenaan)

3.3.2

Tabblad Assignments (bij Home outline)

We koppelen nu de outline “Home” aan de juiste pagina’s
• Front Page: is de startpagina van de website
• Home Page: is de pagina van de blog

© Carl Maegerman

4/8

Cursus Wordpress

3.4

Outline voor andere pagina’s

3.4.1

Tabblad Layout (bij Base outline)
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We stellen hiermee een bepaalde indeling in voor de andere pagina’s.
Met de knop “Load” kan je de preset indeling “2 Column - Right” kiezen (die eigenlijk standaard
al ingesteld is). Op deze manier krijg je op de andere pagina’s plaats voor je widgets die je
voordien al geplaatst had.
Stel volgende zaken in:
• Verplaats de “Header” position naar “Sidebar”
Deze “Header” Widget position toont het Position Id “header” (zie instellingen)
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Global Admin Panels

Deze panels laten je toe om globale zaken in te stellen.

3.5.1

Outlines

Men heeft 2 groepen Outlines:
• Outlines (standaard outlines)
o Dit zijn standaard paginaindelingen die dan kunnen gebruikt worden door
bepaalde pagina’s
o Standaard heeft men
 Base Outline: basisindeling voor alle pagina’s
 Home: indeling voor de homepage
o Men kan zelf Outlines bijmaken op basis van een bepaalde “Preset”
 Deze zelfgemaakte outlines kan men dan koppelen aan de pagina’s die je
wenst.
• System Outlines (systeemgebonden outlines)
o Dit zijn paginaindelingen voor pagina’s die in de kern van het framework zitten
o Men kan deze dus ook niet verwijderen

3.5.2

Menu

Dit menu is gebaseerd op het “Hoofdmenu” dat je gemaakt hebt in het CMS.
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4 LAYOUT

CONTAINER

SECTION

GRID

BLOCK

Offcanvas SECTION

Hidden-until-opened sidebar
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5 BLOCKS
Dit zijn de LEGO blokken van de LAYOUT manager.
In een BLOCK kan men PARTICLES plaatsen

5.1

Standard particles

Hiermee kan je bepaalde elementen toevoegen aan je pagina,
zoals bvb.: een datum, een afbeelding, een copyright

5.2

Position particles

Inhoud of scripting toegekend door het CMS, zoals bvb. de inhoud
van een pagina die je maakte in het CMS.

5.3

Atom particles

Onzichtbare particles, die geladen worden met de pagina zoals
bvb. Google analytics tracking of javascript.
Deze Atoms vindt je terug onderaan op het tabblad “Page
Settings” van het thema
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