
Publiceren van een website in frontpage 
 
Kijken of dat u een web heeft 
 
U kunt er best voor zorgen dat uw website zich in een web bevindt. Een web is een 
verzameling van verschillende pagina’s met bijhorende plaatjes, enz. In Frontpage 2002 
kunt u een web aanmaken door op “Bestand” vervolgens op “Nieuw” en ten slotte op 
“Pagina of web…” te klikken.  Daarna krijgt u aan de rechterkant van het scherm de 
mogelijkheid om een nieuw web aan te maken. 
 
Als u al een website hebt gemaakt maar die zich niet in een web bevindt, kan u gewoon 
de map waar dat de website staat, openen met “Web openen” en Frontpage zal van uw 
website een web maken. 
 
Het publiceren van uw web 
 
Als u uw web wil publiceren gaat u naar het menu “Bestand”, vervolgens naar “Web 
publiceren…”.  Als het de eerste keer is dat u uw web gaat publiceren krijgt u eerst het 
volgende dialoog te zien: 
 

 
 

Hier moet u de locatie ingeven waar u uw web wil publiceren. In dit voorbeeld duidt 
“81.17.33.163” ons hosting-adres aan en “/web/temp” duidt aan dat het web in de submap 
“temp/web” moet worden geplaatst. Als u de goede locatie hebt ingegeven dan is het 
mogelijk dat u een dialoogje krijgt waar u de gebruikersnaam en het paswoord van uw 
host moet ingeven. 



Vervolgens krijgt u het volgende dialoog te zien: 

 
 
Aan de rechterkant ziet u de bestanden die aanwezig zijn op de host en aan de linkerkant 
ziet u de bestanden van het web dat op je eigen computer staan. Het groene vinkje naast 
de bestanden duidt aan dat deze gepubliceerd zullen worden.  Met uw rechtermuisknop 
kan u klikken op een bestand waardoor je nog verschillende opties van dat bestand kan 
krijgen (Niet publiceren, Geselecteerde bestanden publiceren,…). 
 
Voor meer opties in verband met het publiceren kan u op de knop “Opties…” klikken. 
 
Als alle juiste bestanden zijn aangevinkt kan u uiteindelijk op de knop “Publiceren” 
drukken om uw web te publiceren en krijgt u het onderstaande dialoog te zien. Het is 
mogelijk dat u eerst nog een dialoog krijgt waar u uw gebruikersnaam en paswoord moet 
invullen om toegang te krijgen tot uw host. 
 

 
 

Voor overige opties verwijzen wij u naar de helpfunctie van Frontpage. 
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