
Een PowerPointpresentatie invoegen  in het lezingen archief 
Vaak  vindt een spreker het prima als de presentatie op onze site  wordt gezet. Een ppt  presentatie kan niet zomaar 

worden afgespeeld op een website.  Er kan een mpeg4 filmpje van worden gemaakt. Metius kiest voor een publicatie in 

pdf formaat.  De ppt moet dan worden omgezet naar pdf.  We gaan er hier  vanuit dat het artikel al in het website ar-

chief zit en dat alleen maar een pdf moet worden ingevoegd.  

Stap 1         open de presentatie 

Stap 2  kies “exporteren” en daarna  voor pdf maken 



Het pdf bestand kan erg groot zijn. Dat gaat teveel beslag leggen op de ruimte van de server.  In het voorbeeld was het pdf 

bestand 12 MB..  Dat is verkleind naar 4 MB.. Hier wordt  “pdf24” gedemonstreerd. Dat gratis programma is te vinden via 

google.  

Stap 3   start pdf24  en kies bestanden comprimeren. Stel daarna de kwaliteit in en kies “grootte berekenen”  om het effect 

te bepalen. 



Stap 4 Verander de bestandsnaam. Sprekers zijn bijzonder creatief in het verzinnen (onhandig voor de website)  lange namen 

voor hun lezing.  In het bijna 50 karakters lange voorbeeld is de titel van de lezing :   

Lezing IJstijden en Milankowitch-cycli voor Metius.ppt.   

De verkleinde pdf bestanden krijgen de naam  jaar-maand-dag-kortetitel.pdf.    

Hier wordt dat                                                         2020-09-25-LezingMilankowitch.pdf 

In de mediatheek is dit bestand dan makkelijk te koppelen aan het juiste artikel op de site  omdat in de titel van het gearchi-

veerde artikel ook de datum zit.  Het archief sorteert de inhoud namelijk “omgekeerd alfabetisch”  zodat het laatste artikel 

boven aan komt.     

Stap 5.  uploaden van het verkleinde pdf bestand naar de juiste mediamap.  Klik in het controlepaneel op Media en zoek de 

in map “lezingen-archief” het juiste jaar.  (in het voorbeeld 2020-2021)  Klik daarop en die map  opent zich 



Alle mappen met pdf bestanden en afbeeldingen van presentaties van lezingen in pdf worden zichtbaar….  

Gerangschikt op datum 

Browse naar het verkleinde pdf bestand met de korte naam op je thuispc en start de upload 

Stap 6 

Nu het pdf bestand naar de server is verzonden kan het 

met een hyperlink worden opgenomen in het artikel. 

Via “Systeem / Controlepaneel “  Kies je “Artikelen” en bij 

zoekmiddelen “lezingenarchief” Zoek in de lijst met artike-

len het juiste bestand.  (Als het goed is dan is de categorie 

waaronder dat artikel valt al omgezet naar 

“lezingenarchief.” )    

Wegens de slimme titelkeuze jaar-maand-dag-kortetekst 

zal het bovenaan het lijstje staan. 



Stap 7 

Plaats de tekst “klik hier voor de lezing in pdf formaat”, selecteer die tekst en klik op het hyperlink icoontje. 

Stap 7 vervolg. Klik op het “browse”icoontje achter URL 

Browse daarna naar het pdf en klik “update” 



Stap 9   opslaan en testen of het werkt.   Klik op opslaan en dan “bekijk de website” 


