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Quickstart Facebook

A

zo simpel

Snelsite houdt je social media kanalen handig bij elkaar op een plek. De meest 
actuele informatie staat zo niet verspreid over het net, maar is voor je klanten ge-
makkelijk te vinden. Leer hier de mogelijkheden met Facebook op Snelsite.

1. Kopieer het webadres (de url) van je bedrijfspagina

2. Voeg een nieuw blok toe door op ‘+ blok’ te klikken

3. Vul een titel in en klik in het rechtermenu op ‘Geavanceerde functies’

4. Plak in het veld onder ‘Facebook Likebox-feed’ het webadres en sla op

* Van een bedrijfspagina. Een persoonlijk profiel of groep is niet mogelijk
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B Reacties van bezoekers
Geef bezoekers (met een Facebook account) de mogelijkheid 
een reactie achter te laten op een blok. Let op: reacties zijn niet te 
verwijderen of beheren door de sitebeheerder.

1. Open het beheer van het blok waar u het reactieblok bij wilt plaatsen
2. Klik in het rechtermenu op ‘Facebook reactieblok’ en zet dit op ‘aan’
3. Sla op en bezoekers die ingelogd zijn bij Facebook kunnen een 
reactie plaatsen
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Er zijn 3 zelf instelbare opties
A Het plaatsen van een ‘Facebook Likebox/-feed’*

C Linken naar uw Facebook pagina
Dit is de meest simpele optie. Hiermee plaatst u een link naar uw Facebook pagina
1. Voeg een blok toe door op ‘+ blok’ te klikken en vul een titel in zoals: vind ons op Facebook
2. Klik op ‘lees meer’ in het linkermenu van het blokbeheer
3. Onder het tekstvak staat ‘of: klik direct naar url’, vul in het veld daarachter het webadres (de url) van uw facebook 
pagina in en sla het blok op. Bezoekers die op de titel klikken gaan dan direct naar uw pagina.

Publiceren op Facebook
1. Als u bent ingelogd klikt u op het Facebook icoon naast het pennetje in elk blok:
2. Klik op het deel-icoon onderin het lees-meer scherm en dan op het Facebook icoon
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