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De HowardsHome NieuwsClipper maakt het mogelijk om in 

een paar stappen een artikel toe te voegen aan uw 

HowardsHome nieuwsportal. Dit bespaart u tijd en moeite.  

Dit kunnen bijvoorbeeld artikelen zijn: 

 Op uw intranet; 

 Uit bronnen die HowardsHome niet kan toevoegen; 

 Op afgeschermde delen van het internet, waar u wel 

toegang heeft. 

De NieuwsClipper is een handige tool (bookmarklet) die u in 

de bladwijzerbalk van uw browser kunt installeren. 

De NieuwsClipper werkt in alle moderne browsers, zoals 

Microsoft Internet Explorer (vanaf versie 9.0), Google Chrome 

of Mozilla Firefox. 

Voor Internet Explorer 8 is een oudere versie beschikbaar. 

Het is ook mogelijk om de NieuwsClipper te gebruiken op uw 

IPad of Android tablet. 

 

 

INLEIDING 
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De NieuwsClipper kan geïnstalleerd worden door de link 

“NieuwsClipper” op onderstaande pagina naar uw favorieten- / 

bladwijzerbalk te slepen. Dit is mogelijk in alle moderne 

browsers. 

 

Ga hiervoor naar http://howardshome.zendesk.com/hc en 

zoek op “NieuwsClipper”. En kies voor de pagina “Hoe kan ik 

NieuwsClipper installeren”. 
 

Of gebruik deze link: 

https://howardshome.zendesk.com/hc/nl/articles/201574071  

 

Klik op deze pagina de link “NieuwsClipper” aan, houdt de 
muisknop ingedrukt en versleep de link naar uw favorieten- / 

bladwijzerbalk.  

 

Indien het in Internet Explorer niet mogelijk is om de link te 

verslepen naar de favorietenbalk, volg dan de volgende 

stappen:  

 

1. Klik met je rechtermuisknop op de link 
“NieuwsClipper”.  

2. Klik op “Aan Favorieten toevoegen”.  
3. Kies de map “Werkbalk Favorieten”.  
4. Klik op “Toevoegen”.  

 

De link “NieuwsClipper” verschijnt nu in uw favorietenbalk.  

Indien u in Internet Explorer de werkbalk “Favorieten” niet 
ziet, dient deze eerst aangezet te worden. Klik met uw 

rechtermuisknop bovenaan in uw browser en vink “Werkbalk 
Favorieten” aan. 

TOEVOEGEN AAN 

FAVORIETEN- / 

BLADWIJZERBALK 

http://howardshome.zendesk.com/hc
https://howardshome.zendesk.com/hc/nl/articles/201574071
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Nieuwsclipper voor Internet Explorer 8 

Gebruikt u nog Internet Explorer 8, probeer dan uw browser 

te upgraden naar de meest recente versie. Met versie Internet 

Explorer 8 kunt u namelijk geen gebruik maken van deze 

versie van de NieuwsClipper.  

 

Kunt u niet upgraden dan is als alternatief een oudere versie 

van  NieuwsClipper beschikbaar. Ga hiervoor naar 

http://howardshome.zendesk.com/hc en zoek op 

“NieuwsClipper”. En kies voor de pagina “NieuwsClipper voor 

Internet Explorer 8”. 
 

Of gebruik deze link: 

https://howardshome.zendesk.com/hc/nl/articles/201437532-

NieuwsClipper-voor-Internet-Explorer-8  

http://howardshome.zendesk.com/hc
https://howardshome.zendesk.com/hc/nl/articles/201437532-NieuwsClipper-voor-Internet-Explorer-8
https://howardshome.zendesk.com/hc/nl/articles/201437532-NieuwsClipper-voor-Internet-Explorer-8


 

 6 

U heeft nu de NieuwsClipper geïnstalleerd. 

Met de NieuwsClipper kan eenvoudig een redactieartikel 

toegevoegd worden aan uw HowardsHome nieuwsportal. 

Dit kan in een aantal eenvoudige stappen: 

1. Ga naar een nieuwsbericht op internet dat u als 

redactieartikel wilt toevoegen aan uw nieuwsportal. 

2. Selecteer met uw linkermuisknop een stuk tekst uit 

deze pagina die u als samenvatting voor het artikel wilt 

gebruiken. 

3. Klik de optie NieuwsClipper aan in uw favorieten- / 

bladwijzerbalk. 

4. U krijgt nu het inlogscherm van de NieuwsClipper te 

zien. U kunt hier inloggen met uw Management 

Dashboard inloggegevens. 

5. Na het inloggen komt u terecht in een scherm waar u 

de titel of samenvatting nog kunt aanpassen. Aan de 

linkerkant kunt u het profiel selecteren waarin u het 

artikel wilt laten verschijnen. Als laatste kunt u het 

artikel ‘Aan’ of ‘Uit’ zetten. 

6. Als u gereed bent met het artikel, klik dan op 

“Opslaan”. Het artikel is dan toegevoegd aan het 

betreffende profiel, met als bronvermelding ‘Redactie’. 
De NieuwClipper laadt daarna weer de nieuwspagina 

met het originele nieuwsartikel.  

Figuur 1 Opslaan van een artikel in Nieuwsclipper 

GEBRUIK 

NIEUWSCLIPPER 
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Indien de NieuwsClipper niet lijkt te reageren 

Het kan voorkomen dat nadat u een stukje tekst heeft 

geselecteerd en op “NieuwsClipper” heeft geklikt, dat er niets 
gebeurd. In dit geval werkt het javascript niet goed samen 

met de betreffende website. 

De oplossing is om de selectie van de tekst achterwege te 

laten en direct op “NieuwsClipper” te klikken. De 

NieuwsClipper tool zal dan zelf een samenvatting invullen op 

basis van wat de website weergeeft in de meta description 

tag. Indien nodig kunt u in de NieuwsClipper de titel en de 

tekst van de samenvatting nog aanpassen voordat u het 

artikel opslaat. 
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U kunt de NieuwsClipper ook gebruiken op uw IPad. 

Het installeren van de NieuwsClipper lijkt ingewikkeld, maar 

als u de volgende stappen doorloopt is het zo gebeurd. 

 

1. Ga met de Safari browser van uw IPad naar 

http://howardshome.zendesk.com/hc en zoek op 

“NieuwsClipper”. En kies voor de pagina 
“NieuwsClipper javascript voor uw tablet”. 

2. Klik op de tekst van de pagina en selecteer het stukje 

javascript en klik op “Kopieer”. 
3. Klik op het vakje met de pijl in de Safari werkbalk en 

kies “Bladwijzer”. 
4. Verander de bovenste regel (Titel) van de nieuwe 

bladwijzer in “NieuwsClipper”. 
5. Selecteer de optie “Bladwijzers” en bevestig dit met 

“Bewaar”. 
6. Klik op het opengeslagen boekje naast de adresbalk, 

kies hier “Bladwijzers” en klik op “Wijzig”. 
7. Klik op “NieuwsClipper en houd de tweede 

regel (url) iets langer ingedrukt. 

8. Kies “Selecteer alles” en klik op “Plak”. 
9. Ga terug naar de “Bladwijzers” en klik op “Gereed” om 

de nieuwe instellingen op te slaan. 

 

De NieuwsClipper bladwijzer is nu beschikbaar in uw 

bladwijzers. 

  

Het toevoegen van een artikel gaat nu als volgt: 

 

1. Ga naar een nieuwsbericht op internet dat u als 

redactieartikel wilt toevoegen aan uw nieuwsportal. 

2. Klik op het opengeslagen boekje naast de adresbalk. 

3. Klik op de bladwijzer “NieuwsClipper”. 
4. U krijgt nu het inlogscherm van de NieuwsClipper te 

zien. U kunt hier inloggen met uw Management 

Dashboard inloggegevens en het artikel verder 

bewerken en opslaan. 

 

NIEUWSCLIPPER OP UW 

IPAD 

http://howardshome.zendesk.com/hc
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U kunt de NieuwsClipper ook gebruiken op uw Android tablet. 

 

Indien u de bladwijzers van uw desktop synchroniseert met 

uw tablet en u heeft de Nieuwsclipper al aan uw 

desktopbladwijzers toegevoegd, hoeft u geen installatie te 

doen voor uw tablet. U kunt dan in Chrome op uw tablet ook 

deze desktop bladwijzer gebruiken. 

 

Als u nog geen bladwijzer voor NieuwsClipper heeft, volg dan 

onderstaande stappen. 

 

1. Ga met uw Chrome browser naar 

http://howardshome.zendesk.com/hc en zoek op 

“NieuwsClipper”. En kies voor de pagina 
“NieuwsClipper javascript voor uw tablet”. U komt dan 

ook uit op de pagina waarop een stukje javascript 

staat. 

2. Klik op de tekst van de pagina en selecteer het stukje 

javascript en klik op “Kopieer”. 
3. Maak een nieuwe bladwijzer aan door op de ster 

achteraan de adresbalk te drukken. 

4. Zet in het vak “Naam” de tekst “NieuwsClipper”. 
5. Plak de gekopieerde tekst in het vak “Adres”. 
6. Klik op “Opslaan”. 

 

U heeft nu de NieuwsClipper als bladwijzer toegevoegd aan 

uw Chrome browser op uw Android tablet. 

 

Het toevoegen van een artikel gaat nu als volgt: 

 

1. Ga naar een nieuwsbericht op internet dat u als 

redactieartikel wilt toevoegen aan uw nieuwsportal. 

2. Klik in de adresbalk van de browser “NieuwsClipper”. 
Als suggestie wordt nu de bladwijzer (te herkennen 

aan de ster vooraan) getoond. 

3. Klik op de bladwijzer “NieuwsClipper”. 
4. U krijgt nu het inlogscherm van de NieuwsClipper te 

zien. U kunt hier inloggen met uw Management 

Dashboard inloggegevens en het artikel verder 

bewerken en opslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen 

heeft over de NieuwsClipper, neem dat contact op met 

HowardsHome Support: 

 

http://support.howardshome.com 

030 – 6083540 

NIEUWSCLIPPER OP UW 

ANDROID TABLET 

http://howardshome.zendesk.com/hc
http://support.howardshome.com/

