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Hoofdstuk  3
Basistraining templates II 

Tekst doorloop
Tekst  omloop

Achtergrondkleur  keuze tekstkader 
Tekstkleur  keuze tekstkader

optionlist -
colorpicker -

tabs tbv veldindeling -

Oefeningen

documenten:
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Tekstdoorloop, tekstomloop & dropdowns

Hoofdstuk 3
A5 flyer

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar tekstdoorloop in kolommen, tekstomloop bij een 
afbeelding en hoe we een ondergrondkleur en/of tekstkleur kunnen laten aanpassen 
door de gebruiker. 
 
De template die we daarvoor gaan gebruiken ziet er alsvolgt uit, de tekst staat in 2 ko-
lommen en rechtsonderin staat een afbeelding waar tekst omloop moet plaats vinden. 
Tevens moet het mogelijk worden dat de gebruiker de introtekst in het oranje gedeelte 
kan wijzigen van ondergrond- en tekstkleur.

Als eerste voordat we de blocken in de pdf gaan vastleggen is het verstandig om te 

controleren welke fonts er worden gebruikt en/of deze beschikbaar zijn in Xpression-
manager. 
Mochten deze online in Xpressionmanager nog niet aanwezig, upload deze dan als 
eerste, denk daarbij aan de eerder behandelde punten.
Geen Postscript, Type1 fonts, we ondersteunen alleen OTF of TTF en ook moet de fonts 
per stuk worden geupload dus niet als familie (suitcase).

We maken in de pdf met de PDFLib plugin de velden, Kop, Introtekst, Kol_1, Kol_2 en 
het imagekader foto aan.

Omdat we straks tekstdoorloop willen hebben in de 2 kolommen zijn er 2 dingen 
noodzakelijk.
1. We geven de blocknames een volgnummer (kol_1, kol_2)
2. En we geven bij “objectfitting” de fitmethode “clip” op.
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Nadat we de pdf hebben opgeslagen en hebben geupload bij het artikel zie we de 
volgende velden. 
Deze zetten we eerst in de volgorde zoals we ze straks willen laten invullen door de 
gebruiker.



pagina - 4

Aan de gebruikerszijde moeten we nu een resultaat hebben als onderstaande afbeel-
ding. 

Nu gaan we elk veld zo instellen als we dat willen, namelijk bij de kop mag er maar één 
regel tekst komen, maar bij de introtekst en kolommen uiteraard meer. 
 
We gaan dus voor de Introtekst en Kolom 1  het type “textarea” instellen, het veld 
kolom 2 gaan we verbergen door middel van het veldtype “hiddenfield”. 
We verbergen kolom2 omdat we tekst doorloop willen en we de gebruiker maar één 
tekstveld willen laten invullen.



pagina - 5

Nu kunnen we een test doen door wat tekst in te vullen, en op vernieuwen te klikken, 
tevens heb ik de template opnieuw geupload maar dan zonder de inhoud.

Als eerste wordt zichtbaar dat de tekst in het oranje vak niet inspringt, dit kunnen we 
aanpassen door het volgende in de pdf blocks op te geven. 

Leftindent: Bij Text formatting in de pdf plugin kun je bij Leftindent de waarde  
  opgeven in punten tbv inspringen links.
  Of in Xpressionmanager bij het veld “Introtekst” op eigenschappen  
  klikken en vervolgens bij “Tekstopmaak” de waarde opgeven bij “in 
  springen links”. 
Rightindent:  Gelijk aan bovenstaande.
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De volgende stap is zorgen dat we een kleur kunnen kiezen voor de ondergrond van de 
introtekst.

Hiervoor maken we eerst een extraveld aan in Xpressionmanager wat het type “color-
picker” gaat krijgen. 
Hierme kan de gebruiker straks de kleur kiezen voor de ondergrond.

Omschrijving: We maken een nieuw veld aan met de naam: “kies ondergrond kleur”
PDFfieldname: Geef bij de PDF Fieldname de naam van het veld waarop je dit wilt  
  toepassen, in dit geval dus “introtekst”
Eigenschap: Geef bij eigenschappen op dat het om de “background-color” gaat
Veldtype: Als veldtype selecteren we “colorpicker”

Nadat we op “opslaan” hebben geklikt zien we aan de gebruikerskant het volgende 
scherm.
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Nu kunnen we als gebruiker een kleur kiezen door middel van deze ‘colorpicker’ maar 
misschien is het de bedoeling dat de gebruiker slechts mag kiezen uit enkele huisstijl 
kleuren.
 
Hiervoor moeten we het veldtype van “kies ondergrond kleur” aanpassen naar “opti-
onlist” en hier de kleurwaarde opgeven waaruit gekozen mag worden.
Als we dit hebben gedaan verschijnt er achter het veld een icoontje met een grijspijl-
tje.

Door op het grijspijltje te klikken kunnen we de keuze opties opgeven, klik op het pijl-
tje en vervolgens op “nieuw” 

In het veld waarde kun je doormiddel van een rechstreepje (pipe “|”) onderscheidt 
maken tussen de tekst die de gebruiker ziet (rechts van het streepje) en de waarde die 
wordt gebruikt. 
In het voorbeeld: 
Waarde:  {cmyk 0 .7 1 0} 
Gebruikerskeuze: oranje
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Deze methode kunnen we ook toepassen voor de kleur van de tekst, we gaan hiervoor 
ook een extra veld aanmaken “kies tekst kleur” met dat verschil dat we bij “eigen-
schap” niet voor “Backgroundcolor” kiezen maar “Fontkleur”.

Ook hier maken we bij de opties een aantal kleur keuzes aan, in dit geval bijvoorbeeld:
Waarde:  {cmyk 0 0 0 0} 
Gebruikerskeuze: wit
Notatie:  {cmyk 0 0 0 0}|wit

Waarde:  {cmyk 0 0 0 1} 
Gebruikerskeuze: zwart
Notatie:  {cmyk 0 0 0 1}|zwart
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Tekstomloop

Als laatste gaan we kijken hoe tekstomloop werkt, we hebben al een afbeeldingkader 
met de naam “foto” gemaakt en deze kunnen we ook al vullen.
Maar om tekst omloop te krijgen moeten we wel wat extra’s doen, we gaan het tekst-
kader vertellen dat deze rekening moet houden met een afbeeldingskader.
En we gaan het afbeeldingkader vertellen hoeveel marge(wit ruimte) deze rondom 
moet hebben.

We openen de pdf opnieuw en selecteren het veld(block) “kol_1” en vullen bij Custom 
het volgende in, door op “Add” te klikken.

Property Name:  wrap
Property Value:  usematchboxes={img_foto}
   usematchboxes= hiermee geef je aan dat dit block rekening  
   moet houden met.
   Tussen de { } zet je “img_foto” oftewel “img” staat voor image
   en “foto” is de naam van het afbeeldingkader.

Dit doen we niet bij “kol_2” omdat we tekstdoorloop hebben en we de instelling alleen 
van “kol_1” gebruiken.
Hierna moeten we nog de marge opgeven bij het afbeeldingskader, doe hiervoor het 
zelfde selecteer het veld(block) en geef de volgende waardes op bij Custom.

Property Name:  marge
Property Value:  -5
 
Wanneer we dit hebben gedaan, en hebben bewaard uploaden we de template 
waarna we dit kunnen testen.
Echter we zien nu dat de tekst nog onder de foto doorloopt. 
Dit komt omdat het veld “foto” pas na de tekst kolom 1 komt, 
en deze weet dan nog niet dat er een foto is geplaatst.
Door nu deze velden van volgorde te veranderen gaat het wel 
goed.
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Nu zien we dat het goed gaat, echter wanneer er nu teveel tekst is dan zal het veld 
aangeven dat dit niet past. 
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