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Inleiding  

 

HowardsHome levert artikelen en content uit duizenden Nederlandstalige en 

buitenlandse internetbronnen. We geven u volledige controle over de 

artikelselectie en de manier waarop de artikelen gepresenteerd worden. Of dit 

nu binnen het intranet, e-mail nieuwsbrief of via RSS is.  

In dit document bespreken we specifiek de mogelijkheden die van toepassing 

zijn op een RSS feed.  

 

Welk nieuws er in de feed te zien is, wordt bepaald door de instellingen van de 

nieuwsprofielen, zoals die ingesteld zijn in het Management Dashboard 

(Mandash). 

Een nieuwsprofiel is een selectie uit het totale nieuwsaanbod van 

HowardsHome. Het profiel wordt samengesteld op basis van een combinatie van 

trefwoorden, rubrieken en bronnen. Met behulp van booleaanse logica (AND, OR 

en AND NOT) kunnen complexe zoekopdrachten worden samengesteld. Op basis 

van een nieuwsprofiel wordt bepaald welk nieuws wordt geleverd. 

 

Mandash biedt diverse opties van het aanmaken van profielen, het invoeren van 

gebruikers, het versturen van nieuwsbrieven tot het genereren van een RSS 

feed. In dit document worden alleen de items van belang voor een nieuws feed 

besproken.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: rss feeds en bijbehorende 

variabelen en de artikelen tab.  

  

RSS feeds en Mandash 

HowardsHome ondersteunt de mogelijkheid om nieuws via RSS te 

verspreiden/te ontvangen. De RSS-urls vindt u terug bij elk nieuwsprofiel dat u 

aanmaakt. De RSS-feeds kunt u kopiëren en toevoegen aan uw website, 

content management systeem of bijvoorbeeld RSS-reader. 

 

Aan de standaard RSS link kunt u diverse variabelen toevoegen. Deze 
bespreken we hieronder:  
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Ontdubbelen in RSS 

Binnen RSS-feeds kan op twee manieren worden ontdubbeld. Achter de RSS-url 
dient dan een variabele ‘geplakt’ te worden: 

1. &dup=1 

Indien er ontdubbeld moet worden op identieke titel. 

2. &dup=2 

Indien er ontdubbeld moet worden op basis van een percentage overeenkomst 

van de titel. Het percentage kunt u opgeven met de variabele &sim=55 

(verplicht in combinatie met &dup=2). Het minimum percentage is 20. Indien 

geen percentage wordt opgegeven, wordt de standaard van 65% aangehouden. 

 

Overige variabelen 
 
Naast het ontdubbelen kunnen de volgende variabelen achter de rss url 
'geplakt' worden: 

&cnt=50  maximaal aantal artikelen in rss 

&lookback=30 
 aantal dagen terug kijken (alleen mogelijk in combinatie met   
&cnt) 

&df=24-10-
2007 

 datum vanaf (gebruik niet in combinatie met &lookback) 

&dt=25-10-
2007 

 datum tot (gebruik niet in combinatie met &lookback) 

&cat=1  indien profielnaam ook getoond moet worden in category veld 
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Artikeloverzicht 

 

Belangrijk in Mandash is de artikelen tab. Binnen deze tab is het mogelijk om 

resultaten van een profiel te bekijken, redactie te voeren en bijvoorbeeld een 

artikel te bewerken of commentaar toe te voegen.  

 

Standaard wordt in het linker venster de profielindeling van de portal 

weergegeven. Voor elk hoofdprofiel staat een + die uitgeklapt kan worden. Als 

op deze + geklikt wordt, dan klapt het hoofdprofiel uit en worden de bijhorende 

subprofielen (indien aanwezig) getoond. Tevens wordt door middel van een 

groen of rood blokje voor het profiel aangegeven of het profiel aan of uit staat 

(groen = aan, rood = uit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Management Dashboard kan de administrator bepalen welke 

nieuwsartikelen wel of niet zichtbaar zijn in de feed. Tevens is het mogelijk om 

de titel of samenvatting te bewerken. Daarnaast kunnen zelf geschreven 

artikelen toegevoegd worden aan de feed. 
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Selecties maken 

Op de middenpagina worden automatisch de beschikbare artikelen getoond. Dit 

kan aangepast worden door bovenaan het artikeloverzicht te klikken op ‘Kies 

zelf een datum interval’ en in de kalenders die verschijnen is het mogelijk zelf 

een datuminterval aan te geven. Daarnaast is het mogelijk om bovenaan het 

artikeloverzicht aan te geven of ‘Alle nieuws’ die in de portal is geselecteerd 

getoond moeten worden. Of alleen het nieuws te tonen met status ‘aan’ en dus 

zichtbaar is voor de eindgebruikers. Of alleen het nieuws te tonen met de status 

‘uit’. In het artikeloverzicht is het tevens mogelijk om één specifieke bron te 

selecteren (door gebruik te maken van het drop down-menu).  

 

Toon 

Als een artikel onder ‘Toon’ (aan de linkerkant) is aangevinkt, betekent dit dat 

het artikel zichtbaar is in de RSS-feed.  

 

 

 

 

 

 

 

Indien het selectievakje uitgevinkt wordt, zal het artikel niet meer zichtbaar 

zijn. Na het aan- of uitvinken wordt de wijziging direct doorgevoerd. Bij het 

voorbeeld profiel hierboven staat al het nieuws standaard aan en wordt dus 

automatisch doorgezet naar de feed.  

Door in te loggen op het Management Dashboard kunnen er artikelen worden 

uitgezet. Het is ook mogelijk om het nieuws niet gelijk door te zetten, maar 

eerst een selectie te maken. Hiervoor wordt de instelling ‘nieuws zichtbaar’ 

aangepast.  

 

Nieuws groeperen 

Met de optie ‘Nieuws groeperen’ worden artikelen met een grote mate van 

overeenkomst in de titel gegroepeerd in het artikeloverzicht. Hiermee krijgt u 

snel een overzicht van de dubbele artikelen in uw portal. De groepering vindt 

plaats op basis van de instellingen die u hebt gedaan in het artikeloverzicht. 

Kiest u voor een langere periode, dan wordt het nieuws over die periode 

gegroepeerd. Houdt er rekening mee dat een groepering over een langere 
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periode meer tijd in beslag neemt. De groepering vindt plaats op basis van 65 

% overeenkomst van de titel. 

 

 

 

 

 

 

 

Bewerk 

Door in de laatste kolom van het artikeloverzicht op ‘Bewerk’ te klikken kan een 

artikel bewerkt worden, bijvoorbeeld de titel, samenvatting en het nieuwsprofiel 

waarin het artikel op de portal moet verschijnen.  

 

Het bewerken van de titel of samenvatting van een artikel in het volledige 

artikeloverzicht werkt als volgt: 

 Het originele artikel gaat uit; 

 Een kopie van het artikel komt in het overzicht; 

 Het kopie heeft een sterretje; 

 De bron wordt Redactie; 

 In de samenvatting van het artikel wordt de oorspronkelijke bron 

opgenomen.  

 

Een bewerkt artikel is te herkennen aan het sterretje (*) voor de titel. Door op 

bewerk te klikken wordt de bewerkpagina geopend. Het WYSIWYG-formulier 

maakt het mogelijk om eenvoudig een tekst toe te voegen aan een artikel. Dit 

werkt hetzelfde als Word, waarbij ook een hyperlink gemaakt kan worden in de 

tekst naar een website. 

 

Commentaar toevoegen 

Naast het bewerken van een artikel is het ook mogelijk commentaar of eigen 

informatie toe te voegen aan een samenvatting. Nadat een artikel van 

commentaar is voorzien, moet het aan een profiel worden gekoppeld en worden 

opgeslagen. 
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Toevoegen nieuw (zelfgeschreven) artikel 

Door in de linkerbalk op de link ‘Nieuw artikel’ te klikken, kan een eigen artikel 

geschreven worden. Er dient minimaal een titel en een samenvatting ingevuld 

te worden. Deze twee worden namelijk getoond in de feed. In het veld ‘Artikel’ 

kan de tekst van het artikel geschreven worden. Hierin kunnen hyperlinks 

gemaakt worden, de tekst kan vet, cursief of onderstreept worden, of het 

lettertype kan aangepast worden. Geef onderaan de pagina de profielen aan 

waarin het artikel geplaatst moet worden. Als bron wordt automatisch ‘Redactie’ 

ingevuld. Ook zijn eigen geschreven artikelen te herkennen aan een sterretje 

(*) voor de titel. 

 

Analyse en informatie artikel 

Vanuit het artikeloverzicht is het mogelijk een analyse op te vragen van een 

artikel. Hierin kunt u zien waarom een artikel is geselecteerd. Als u op de 

profielnaam klikt of op het icoontje, verschijnt er een pop-up venster met een 

samenvatting en analyse van het artikel. Daarmee is te zien op basis van welk 

trefwoord het artikel is geselecteerd en waar het trefwoord te vinden is in de 

tekst.  

 

Eigenschappen van een profiel 

Na het selecteren van een profiel in het linkermenu, verschijnen er bovenin het 

artikeloverzicht enkele tabs. Klik op de optie ‘Eigenschappen’. Deze 

‘Eigenschappen’ geven de eigenschappen van een nieuwsprofiel weer, zoals: 

 Naam van het profiel; 

 Het ID van het profiel 

 Aanmaakdatum van het profiel 

 Datum laatste aanpassing van het profiel 

 Een omschrijving van het profiel; 

 De status van het profiel: ‘aan/ uit’; 

 De weergeven opties van het profiel; 

 De zichtbaarheid van verzamelde artikelen in het profiel  
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Een profiel 

 

Een profiel maakt gebruik van diverse trefwoorden in combinatie met een 

rubriekselectie. Alle bronnen van HowardsHome Nieuws zijn ingedeeld in een 

rubriek. U kunt hierbij denken aan Banken en verzekeringen, Accountancy en 

bijvoorbeeld Binnenland. Bronnen of een deel van een bron krijgen een rubriek 

toegekend. Zo zijn de katernen van de landelijke dagbladen verdeeld over de 

verschillende rubrieken.  

Een aantal bronnen uit de rubrieken die ruis opleveren zijn uitgesloten in het 

profiel. Als talen wordt vaak gekozen voor Nederlands en Engels.  

Trefwoorden, rubrieken, bronnen en talen kunt u elk gewenst moment 

aanpassen. Wijzigingen zijn direct zichtbaar en doorgevoerd.  

Automatisch gaat het nieuws door naar de feed. Er kunnen altijd artikelen 

worden uitgezet door simpelweg het vinkje voor het artikel weg te halen in 

Mandash. Er kan ook door een simpele instellingen te veranderen vooraf 

redactie gevoerd worden. Op die manier wordt er specifiek bepaalt welke 

artikelen er op de site verschijnen.  

 

Meer informatie  

 

Meer informatie over HowardsHome Nieuws en onze andere producten en 

diensten is te vinden op onze website: www.howardshome.com of verkrijgbaar 

via ons kantoor via 030-608 35 40.  

 

 


