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Installatie
Om de WordPress-Cocoon plugin te installeren en activeren, volg je simpelweg de vijf eenvoudige 

stappen hieronder.

 1. Log in binnen je WordPress omgeving.

 2. Ga in de linker kolom naar ‘plugins’ en klik op ‘nieuwe plugin’.

 3. Zoek vervolgens op het trefwoord ‘Cocoon’, dan krijg je de volgende informatie te zien:

WordPress-Cocoon Plugin

 4. Klik vervolgens op ‘nu installeren’ en dan op ‘activeren’.

Gelukt! De plugin is succesvol geïnstalleerd en geactiveerd. Ga door met de configuratie.
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Configuratie
Om de WordPress-Cocoon plugin te configureren, dien je de volgende stappen te volgen en voor je het 

weet is de plugin klaar voor gebruik!

 1. Na het activeren van de plugin verschijnt in de linker kolom ‘Cocoon Settings’, klik  

  hierop en je krijgt het volgende te zien:

WordPress-Cocoon Plugin

 2. Om een connectie met Cocoon te maken, vul je de informatie in die je van ons heb  

  ontvangen.

  a. Domein – Vul hier de sub domeinnaam in van je Cocoon URL. Bijvoorbeeld: bij  

   http://wordpress.use-cocoon.nl/ vul je in ‘wordpress’.

  b. Username – Vul hier de gebruikersnaam in die je van ons heb ontvangen.

  c. Secret Key – Vul hier de unieke code in die je van ons heb ontvangen.

 3. Klik vervolgens op ‘save settings’, als het goed is krijg je dan het volgende te zien:



 4. Log in op jouw Cocoon omgeving, zodat je bestanden beschikbaar kan stellen voor   

  WordPress.

 5. Klik in de linker kolom op ‘</> Embed’.

 6. Selecteer vervolgens de sets die je beschikbaar wilt stellen voor het gebruik in   

  WordPress en klik op opslaan. Dit ziet er als volgt uit:

WordPress-Cocoon Plugin
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Gelukt! De plugin is succesvol geconfigureerd. De materialen in de sets die je heb geselecteerd zijn nu 

direct beschikbaar vanuit WordPress.



Aan de slag
Nu de installatie is afgerond kun je eenvoudig materialen direct vanuit Cocoon gebruiken binnen 

WordPress in je contentpagina’s. Dit kan bij ‘berichten’, maar ook bij ‘pagina’s’ en werkt als volgt.

 • Ga in de linker kolom naar ‘berichten’ > ‘nieuw bericht’ en kies vervolgens de knop  

  ‘media toevoegen.

 • Of ga in de linker kolom naar ‘pagina’s’ > ‘nieuwe pagina’ en kies vervolgens de knop  

  ‘media toevoegen’.

Hieronder vind je twee schermafbeeldingen die je de stappen tonen om aan de slag te gaan met de 

WordPress-Cocoon plugin.

Berichten > Nieuw bericht
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WordPress-Cocoon Plugin



WordPress-Cocoon Plugin

De verdere verwerking naar je te publiceren bericht werkt vervolgens op de zelfde manier vanuit 

WordPress. Het te plaatsen bestand wordt overgehaald naar je WordPress omgeving in het gekozen 

formaat.

Kies Cocoon Media Management

Je kunt hier vervolgens de gewenste set selecteren en het gewenste bestanden kiezen.

Telelefoon:
+31 (0)23 - 554 67 55
www.use-cocoon.nl

Adres:
Hulswitweg 14
2031 BG Haarlem

Gebruikersvragen? 
Stuur een e-mail naar: 
support@use-cocoon.nl


