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EMVEE SOLUTIONS 

AWESOME PORTFOLIOS – HANDLEIDING 
Dit is de gebruikers- & installatie handleiding voor de  

Awesome Portfolio’s extensie van Emvee Solutions. 
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INSTALLATIE 

LET OP: 

Controleer eerst of compilatie uitstaat in uw webshop. Dit is een vereiste voor de installatie!  

1. Ga naar Systeem > Hulpmiddelen > Compilation 

2. Check bij het veld ‘Compiler status’ of daar uitgeschakeld staat 

3. Zo niet,  klik op ‘Uitschakelen’ bovenin.  

4. U kunt na installatie (zie hieronder) compilatie uiteraard weer aanzetten door te klikken op ‘Run 

Compilation Process’ 

De installatie: 

1. Download het installatie pakket van je account op onze website 

2. Pak het .zip archief uit op je computer 

3. Upload nu de mappen app, js en skin naar de root van je webserver zodat deze samenvoegen met de 

reeds aanwezige mappen van je Magento installatie 

4. Wanneer het uploaden is afgerond ga je naar je webshop. 

5. Log in op de backend van je Magento webshop 

6. Ga naar Systeem > Cache beheer 

7. Klik op Leeg Magento Cache & Vernieuw alle cache typen 

8. Log uit je webshop 

9. Log nu opnieuw in 

10. Als het goed is ziet u nu een kopje ‘Unlimited Portfolios’ in je backend menu 

 

LET OP 

Extra stappen voor Magento 1.9+: 

Voor Magento 1.9 en hoger dienen nog enkele extra stappen uitgevoerd te worden. 

1. Ga naar Systeem > Permissions > Blocks (in NL: Systeem > Rechten > Blocks) 

2. Klik op ‘Add new block’ / ‘Nieuw blok toevoegen’ 

3. Vul bij Block Name dit in: folio/folio 

4. Kies bij ‘Is Allowed’ voor ‘Ja’ 

De installatie is nu afgerond! 

 

 

  



Copyright Emvee Solutions 

HOE EEN PORTFOLIO / GALLERIJ / SLIDER / ENZ. AANMAKEN, VAN A-Z 

Hieronder zal van a-z uitgelegd worden hoe je een portfolio weergave kunt aanmaken. Met portfolio weergave 

bedoelen we één van de vele weergaves die mogelijk zijn, of het nu een slider, foto album, FAQ, enz. is maakt 

verder niet uit voor onderstaande uitleg. 

Eerst kort uitgelegd hoe een portfolio pagina tot stand komt 

1. Je hebt een of meerdere categorieën nodig:  Zodat je per portfolio weergave kunt kiezen uit welke 

categorieën je wilt tonen. 

2. Je hebt een of meerdere portfolio items nodig: Een portfolio item is in dit geval een slide bij een 

slider, een vraag bij de FAQ, een foto in een gallerijweergave, enz. 

3. Je moet de portfolio weergave aanroepen in de shop: Om de portfolio weergave te tonen kan het 

aangeroepen worden via een Magento shortcode. 

 

1. CATEGORIE AANMAKEN 

Elk portfolio item kan gekoppeld worden aan een categorie. Dit is handig om het te groeperen en overzichtelijk 

te houden, maar vooral functioneel noodzakelijk als je verschillende weergaves op je webshop wilt gebruiken. 

Voorbeeld, je wilt een slider en een foto album. Je kunt dan een slider weergave maken waarin alleen portfolio 

items uit de slider categorie worden getoond, enz.  

Een categorie aanmaken kan als volgt: 

1. Log in op uw Magento backend 

2. Ga in het menu naar Unlimited Portfolios > Categories Manager 

 
3. Hier ziet u een overzicht van de categorieën, standaard is er al eentje aangemaakt met de naam 

‘Default’ 

4. Klik op de knop ‘Add Category’ om een nieuwe category aan te maken 

 
5. Vul nu de gegevens in voor de categorie, 1 instelling die uitleg vereist is de instelling ‘parent category’ 

of indien je de taal op NL hebt staan ‘hogere categorie’. Met behulp van deze instelling kan een 

hiërarchische structuur aangebracht worden in de categorieën. In onderstaande afbeelding zijn dus  

de 4 ingesprongen categorieën gekoppeld aan de parent category ‘photo gallery’.  

 
6. Als alle velden zijn ingevuld kun je de categorie opslaan.  
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2. PORTFOLIO ITEMS AANMAKEN 

Zoals hierboven al uitgelegd wordt met portfolio items dus bedoeld een losse slide, een losse foto, enz. Een 

portfolio weergave bestaat normaliter uit meerdere portfolio items. 1 weergave laat bijvoorbeeld 10 foto’s 

zien, of 1 slider laat 3 slides zien. Waarbij de 10 en de 3 dus de portfolio items zijn. 

Aanmaken kan als volgt: 

1. Ga in de Magento backend naar Unlimited Portfolios > Portfolio Items Manager 

 
2. Je komt nu in het portfolio item overzicht. Hierin zijn dus alle portfolio items te vinden. Vanuit het 

overzicht kan snel gefilterd worden op categorie, storeview / winkelzicht, enz.  

3. Klik op de knop ‘Add New Portfolio Item’ om een nieuw portfolio item toe te voegen 

4. Voer nu alle velden in. Hieronder uitleg bij een aantal velden die mogelijk niet gelijk duidelijk zijn: 

Custom clickthrough link URL:  

In plaats van doorlinken naar de afbeelding (lightbox) of de detail pagina met tekst, kan ook 

doorgelinkt worden naar een externe pagina of website. Vul in dat geval de URL hier in.  

Category: 

Koppel het portfolio item aan de gewenste categorie(ën). Dit is handig om later dit portfolio item snel 

terug te vinden en te kunnen tonen in bepaalde portfolio weergaves.  

Short description: 

Dit is de korte omschrijving en die kan getoond worden in de overzichten.  

Full description: 

Dit is de uitgebreide omschrijving, welke getoond wordt wanneer men bijvoorbeeld doorklikt naar het 

portfolio item. 

5. Links staan 2 tabbladen, ‘General Settings’ en ‘Additional Settings’. Klik op ‘Additional Settings’ 

6. Hier staan ook nog enkele velden welke mogelijk uitleg kunnen gebruiken: 

File en Link Name 

Het is mogelijk een bestand te koppelen aan de portfolio items. Voorbeeld, een afbeelding, een ZIP 

bestand, een PDF overeenkomst, enz. Dit bestand kan gedownload worden vanaf de portfolio item 

detail pagina (dat is de pagina waar men op komt na het klikken op een portfolio item). De link name 

bepaald de tekst van het download linkje. 

Folio date 

Dit is een datum die getoond kan worden in de portfolio detail pagina en de portfolio overzichten.  

Meta data 

Dit is handig voor SEO doeleinden (zoekmachine optimalisatie).  

7. Klik nu rechtsboven op ‘Save Folio Article’ en uw eerste portfolio item is aangemaakt! 

Herhaal bovenstaande voor elk portfolio item dat u wilt toevoegen.  
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3. PORTFOLIO WEERGAVE AANROEPEN  

Nu via de stappen hierboven enkele categorieën en portfolio items zijn aangemaakt kan er een weergave 

worden gemaakt. Het aanroepen gebeurt doormiddel van een shortcode. Dat is een code met instellingen die 

bepalen wat er moet worden aangeroepen, en hoe het moet worden weergeven.  

EEN EERSTE WEERGAVE AANMAKEN IN EEN CMS PAGE: 

1. Ga naar CMS > Pagina’s 

2. Open de pagina waaraan u het portfolio weergave wilt toevoegen 

3. Open het tabblad content/inhoud 

4. Voeg nu de volgende shortcode in op de plek waar u de portfolio weergave wilt krijgen 

{{block type="folio/folio" template="folio/list.phtml" foliotheme="blogpost" categories="5,6" vgap="20"}} 

 

EEN EERSTE WEERGAVE AANMAKEN IN EEN CATEGORIE PAGE: 

1. Ga naar CMS > Statische blokken 

2. Maak een nieuw statisch blok 

3. Voeg de volgende shortcode in het tekstvlak: 

{{block type="folio/folio" template="folio/list.phtml" foliotheme="blogpost" categories="5,6" vgap="20"}} 

4. Sla het statische blok op 

5. Ga nu naar Catalogus > Beheer categorieën 

6. Klik op een categorie waar je de weergave wilt tonen 

7. Ga naar het tabblad ‘Display Settings’ 

8. Kies bij Display Mode voor Producten en Statisch blok 

9. Kies nu bij CMS Block het statische blok dat hiervoor is aangemaakt 

 

 
UITLEG VAN DE SHORTCODE: 

Er kunnen allerlei instellingen worden aangeroepen zoals hierboven te zien is, hierboven staat het volgende 

ingesteld: 

 

Verplicht gedeelte 

Een shortcode dient altijd te beginnen met  

{{block type="folio/folio" template="folio/list.phtml" 
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foliotheme="blogpost"  

Dit bepaald in grote mate de layout voor het overzicht. Allerlei overzichten / layouts kunnen worden 

aangeroepen. Dit is bijvoorbeeld een blogpost weergave, maar er zijn nog veel meer weergaves mogelijk, 

waaronder slider weergaves, FAQ, TAB en diversen andere portfolio weergaves. Zie voor een snel overzicht van 

de basis mogelijkheden onze website: http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/  

categories="5,6" 

Dit bepaald uit welke categorieën portfolio items getoond moeten worden. Hier kan kommagescheiden 

meerdere categorieën gekoppeld worden aan 1 overzicht. Het getal verwijst naar de category ID. In dit geval 

worden dus alle items uit de categorieën 5 en 6 getoond. De categorie ID is te achterhalen via: Unlimited 

Portfolios > Categorie Manager > De kolom ID. 

vgap="1" 

Dit bepaald de verticale (wit)ruimte tussen items. 

De shortcode is met nog veel meer instellingen uit te breiden, zie daarvoor verderop in deze handleiding. 

 

  

http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/
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EIGEN SHORTCODE SAMENSTELLEN 

Een van de krachtige punten aan deze extensie is de flexibiliteit. Met heel veel instellingen en veel standaard 

weergaves om uit te kiezen kun je onbeperkt combinaties maken en alles naar wens inrichten.  

Uitleg over onderstaande tabel: 

Elke instelling hieronder kan toegevoegd worden aan je shortcode middels het format instelling="waarde" in 

het geval van reeks waardes zoals categories is het format: instelling="waarde1,waarde2,waarde3" 

Alle instellingen hieronder hebben enkel toepassing op het overzicht van portfolio items, op de portfolio 

weergave dus. De detail pagina van een individueel portfolio item kan ook instellingen hebben maar dat wordt 

gedaan via een algemeen configuratie scherm in Magento (zie verderop in dit document).  

In onderstaande tabel staat per instelling de ‘Mogelijke waardes’ aangegeven. In het geval van: 
1 

0 

Betekend dit resp.  
Ja (=1) 

Nee (=0) 

 

In de kolom ‘Mogelijke waardes’ staan de verschillende keuzes altijd op nieuwe regels vermeld. Elke regel is 

dus een keuze.  

Instelling Uitleg / omschrijving Mogelijke waardes Standaard 
waarde 

Type 
waarde 

itemsperpage Het max. aantal items dat getoond wordt per pagina.  Willekeurig getal 20 Getal 

foliotheme Hiermee kan een standaard weergave ingeladen 
worden. Voorbeeld een bloglayout, masonry grid 
layout, FAQ, slider weergave, enz.  

fullwidth 
agency 
awesomework 
blogpost 
clientslider 
faq 
overlay 
masonryproject 
projectslider 
testislider 
tabs 

masonryproject Text 

categories Bepaald vanuit welke categorieën portfolio items 
opgehaald moeten worden om te tonen.  

Komma gescheiden 
reeks van categorie 
IDs 

Alle categorieën Reeks  

showtitle Bepaald of de title / naam van het portfolio item 
getoond moet worden 

1 

0 

1 Ja / Nee 

showdescription Korte omschrijving in overzicht wel / niet tonen 1 

0 

1 Ja / Nee 

showdate Datum wel / niet tonen 1 

0 

1 Ja / Nee 

showtime Datum tijd wel / niet tonen 1 

0 

0 Ja / Nee 

showimage Afbeelding wel / niet tonen 1 

0 

1 Ja / Nee 

Zie volgende pagina 

 



Copyright Emvee Solutions 

Instelling Uitleg / omschrijving Mogelijke waardes Standaard 
waarde 

Type 
waarde 

showfilter Categorie filters boven het overzicht wel / niet tonen.  1 

0 

1 Ja / Nee 

hidefilterall De ‘Toon alles’ filter knop wel / niet verbergen.  1 

0 

0 Ja / Nee 

defaultfilter Standaard filter op basis van categorie ID.  Willekeurig getal 
(category ID) 

De eerste filter Getal 

lightbox Bepaald of de klikactie de afbeelding opent in een 
lightbox popup of dat de klikactie doorlinkt naar de 
folio detailpagina / ingestelde URL. 

1 
0 

 

0 Ja / Nee 

clickable Bepaald of er geklikt kan worden of niet op een 
portfolio item.  

1 
0 

1 Ja / Nee 

autoplay Enkel van toepassing op sliders! 
Bepaalt of de slider automatisch naar de volgende 
slide moet bewegen.  

1 
0 

0 Ja / Nee 

autopause Enkel van toepassing op sliders! 
Bepaald na welke tijd de slider moet doorbewegen 
naar de volgende slide. 

Willekeurig getal 
(miliseconden) 

2000 Getal 

viewposttxt De tekst voor de knop ‘View post’ 

(niet op alle foliothemes van toepassing) 

Willekeurige text View Post Text 

viewimagetxt De tekst voor de knop ‘View image’ 

(niet op alle foliothemes van toepassing) 

Willekeurige text View Image Text 

showpostbtn Bepaald of de knop ‘View post’ wel of niet getoond 
moet worden. 

1 

0 

1 Ja / Nee 

showimagebtn Bepaald of de knop ‘View image’ wel of niet getoond 
moet worden. 

1 

0 

1 Ja / Nee 

filterbytext De tekst die voor de filters staat Willekeurige text Filter page Text 

filteralltext De tekst voor de filter die alles laat zien  Willekeurige text All Text 

hgap De horizontale ruimte boven en onder portfolio items Willekeurig getal 
(pixels) 

10 Getal 

vgap De verticale ruimte naast portfolio items. Willekeurig getal 
(pixels) 

15 Getal 

layoutmode Bepaald of de weergave (foliotheme) als slider of als 
grid moet worden weergegeven.  

slider 
grid 

Afhankelijk van 
foliotheme 

Text 

cols-xl Dit is de responsive instelling om te bepalen hoeveel 
kolommen grid weergaves moeten hebben op 
resoluties van 1400px en hoger. 
(desktop groot) 

Willekeurig getal 5 Getal 

cols-l Dit is de responsive instelling om te bepalen hoeveel 
kolommen grid weergaves moeten hebben op 
resoluties van 1100px en hoger. 
(desktop) 

Willekeurig getal 4 Getal 

cols-m Dit is de responsive instelling om te bepalen hoeveel 
kolommen grid weergaves moeten hebben op 
resoluties van 800px en hoger.  
(tablet) 

Willekeurig getal 3 Getal 

cols-s Dit is de responsive instelling om te bepalen hoeveel 
kolommen grid weergaves moeten hebben op 
resoluties van 500px en hoger.  
(mobiel / tablet) 

Willekeurig getal 2 Getal 

cols-xs Dit is de responsive instelling om te bepalen hoeveel 
kolommen grid weergaves moeten hebben op 
resoluties van 320px en hoger.  
(mobiel) 

Willekeurig getal 1 Getal 

Zie volgende pagina 
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Instelling Uitleg / omschrijving Mogelijke waardes Standaard 
waarde 

Type 
waarde 

filteranimation Wanneer op de filter geklikt wordt de filter 
geanimeerd uitgevoerd. Dit bepaald welke animatie 
gebruikt moet worden. 

fadeout 
quicksand 
boxShadow 
bounceLeft 
bounceTop 
bounceBottom 
moveLeft 
slideLeft 
fadeOutTop 
sequentially 
skew 
slideDelay 
3dflip 
rotateSides 
flipOutDelay 
flipOut 
unfold 
foldLeft 
scaleDown 
scaleSides 
frontRow 
flipBottom 
rotateRoom 

quicksand Text 

testiwidth Enkel van toepassing op thema testislider! 
De breedte van de inhoud van de testimonial slider.  

Een CSS aanduiding 
van de breedte. 
Voorbeelden: 

400px Of 50%  

980px Text 

singlepagetype Enkel van toepassing op thema overlay! 
Bepaald of de overlay over de pagina moet komen 
(singlePage), of dat het onder het porfolio item wordt 
geplaatst (singlePageInline).  

singlePage 
singlePageInline 

singlePageInline Text 

fixedheight Als je ongelijke hoogtes of formaten afbeeldingen 
hebt kan via deze instelling een vaste hoogte per 
portfolio item opgegeven worden om zo alles op 
dezelfde hoogte uit te lijnen.  

Willekeurig getal 
(pixels) 

Geen fixed height Getal 

filterloadmore Bepaald of bij het wisselen naar een filter 
automatisch gekeken moet worden of er meer 
portfolio items in die filter zijn om te kunnen tonen. 
Let op: er wordt aangevuld tot de opgegeven 
itemsperpage.  

1 

0 

1 Ja / Nee 

loadmoretxt Bepaald de tekst voor de ‘Load More’ functionaliteit. 
Voorbeeld: zet itemsperpage op 5 en voeg 10 
portfolio items toe. Initieeël worden 5 items getoond, 
maar na klikken op de ‘Load More’ knop worden de 
volgende 5 items ingeladen.  

Willekeurige text Load More Text 

protocol We bepalen automatisch welk protocol (htttp of 
https) u wilt gebruiken op basis van de Magento 
instellingen. Hiermee overschrijft u deze standaard 
aanname. 

http 

https 

Afhankelijk van 
Magento 
instellingen. 

Text 

Een voorbeeld shortcode met diversen opties gecombineerd zou dit kunnen zijn: 

{{block type="folio/folio" template="folio/list.phtml" foliotheme="clientslider" categories="5" lightbox="1" 
showdate="0" layoutmode="slider" cols-s="1" cols-m="1" cols-l="1" cols-xl="1" fixedheight="350px"}} 
 
Bovenstaande shortcode zou resulteren in een slider met 1 kolom (1 afbeelding tegelijk) en een vaste hoogte 
van 350px. Zie deze demo: http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/unlimited-portfolios-demos/banner-
slider.html  
 
Voor meer combinatie voorbeelden, zie onze demo’s: http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/  

http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/unlimited-portfolios-demos/banner-slider.html
http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/unlimited-portfolios-demos/banner-slider.html
http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/
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ALGEMENE INSTELLINGEN UITGELEGD 

De Unlimited Portfolios extensie kent nog een aantal standaard instellingen. Ga hiervoor naar Unlimited 

Portfolios > Settings in de Magento backend van uw webshop. 

U komt nu op een algemeen instellingen scherm, opgesplitst in 2 gedeeltes: 

 

General Settings 

Dit zijn de algemene instellingen voor de plugin 

 

Item detail page settings 

Dit zijn alle instellingen van toepassing op de detail pagina van een portfolio item. Dus wanneer men klikt op 

een portfolio item kan er een pagina worden geopend met omschrijving, afbeelding, enz. Hier kan van alles 

ingesteld worden zoals het aan of uitzetten van social media iconen, de layout van de pagina (1 kolom, 2 

kolommen, 3 kolommen), en nog wat algemene instellingen. 

 

 

VEELGEBRUIKTE WEERGAVES MET SHORTCODE 

Bezoek onze demo webshop op http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/ voor een scala aan demo’s en de 

gebruikte shortcodes om de demo te realiseren.  

 

http://portfolio.demo.emvee-solutions.com/

