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Introductie  

Met de nieuwe versie van content station komen een hoop voordelen mee. Zo is het fris en overzichtelijk en is 
alles sneller en bereikbaarder.  

Om alle nieuwe functies te dekken is een document gemaakt met alle functies plus uitleg. Zo hebben nieuwe 
gebruikers ook een compleet beeld van Content Station.  

De opbouw van dit document is gebaseerd op wie de functie gebruikt. Het begint met de functies die voor 
iedereen relevant zijn en zal later de functies benoemen die alleen door publicatie admins gebruikt worden. 

Met icoontjes wordt aangegeven welke rol op de redactie deze functie gebruikt. 

Iedereen:      

Tekst items:       

Beeld items:      

Adobe InDesign/InCopy:     

Publicatie admin:     
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De eerste keer opstarten  

De oude omgeving homepagina. Je zou vanaf hier naar de planningslijst gaan.  

 

De nieuwe omgeving homepagina start je gelijk in het volgende overzicht: 
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Voorbeeld 

De website is afhankelijk van de redactie waarvoor je werkt: 

Werk je voor Disney, Flow, Tina, ZoZitDat, Fashionchick, of Flow kan je volgende link aanhouden: 

https://workflow.sanoma.com/enterprisep-01/contentstationaurora/ 

Werk je voor Margriet, Autoweek, of Flair kan je volgende link aanhouden: 

https://workflow.sanoma.com/enterprisep-02/contentstationaurora/ 

Werk je voor Libelle, Kek Mama, Ouders van nu, of Nouveau kan je volgende link aanhouden:  

https://workflow.sanoma.com/enterprisep-03/contentstationaurora/ 

Werk je voor HomeDeco, Veronica, TotaalTV, Story, of VTWonen kan je volgende link aanhouden: 
https://workflow.sanoma.com/enterprisep-04/contentstationaurora/ .  

 

Gebruik als browser alleen Chrome en geen andere browser.  

 

Op de homepagina kan je het merk, de uitgave kiezen en filteren op het type dossier.  

 

 

Om meerdere types (zoals artikel én afbeelding) tegelijk te selecteren, houd je de cmd-toets (Mac) of ctrl-toets 
(Windows) ingedrukt en klikt op de gewenste types. 

Met deze filters maak je je eigen planningsoverzicht per uitgave. Zie voorbeeld hierboven van margriet 23 met 
de filters merk (Margriet), uitgave (2019-23) en type (dossier). 
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1) De eigenschappen van bestanden staan in deze versie van content station standaard aan de 
rechterkant van het beeld. Klik op een dossier of bestand en de eigenschappen zijn rechts gelijk 
zichtbaar 

2) De eigenschappen zijn gelijk te bewerken. Je hoeft dus niet zoals in de oude omgeving, nog een keer 
de eigenschappen te openen 

3) Er kan bijvoorbeeld ook commentaar worden toegevoegd 

 

Edition report 

Een andere manier om de inhoud te zien van een issue is via het Edition report. Dit lijkt erg op de Editorial 
Planning uit de oude omgeving. Alleen zijn de namen van de dossiers nu linkjes naar de dossiers. 

1) Ga naar ‘Apps’ in de bovenste balk. 
2) Klik op ‘edition report’. 
3) Selecteer het merk (bv. Margriet), issue (bv 2019-01), Categorieën (Beauty, Covers...). 
4) Klik op de refresh knop. 
5) Alle dossiers in het issue verschijnen met daarnaast dossier informatie. 
6) Klik op het relevante dossier.  
7) Het dossier opent in een nieuw tabblad naast het edition report, zo kan je makkelijk wisselen tussen 

dossiers.  

Het edition report kan je vinden in de bovenbalk, bij het uitklap menu onder Apps.  
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Dossiers openen  

Met de standaardinstelling (zoals in het voorbeeld van het homescherm getoond) heb je een overzicht van alle 
dossiers in 1 issue. Om een dossier te openen dubbelklik je op een dossier. Dan opent het dossier in hetzelfde 
tab.  

Je kan een dossier openen in een nieuw tab door op een dossier te klikken in het hierboven genoemde edition 
report of door op de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor “In nieuw tab openen”. 
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Uploaden  

Het uploaden van bestanden kan op 2 manieren.  

1) Als je in het dossier zit waarin je iets wilt uploaden, dan kan je rechtsboven op de upload knop 
drukken. 

 

 Er opent een upload scherm waarin je de juiste bestand(en) kan opzoeken en selecteren. 

 

  

2) Als je het dossier open hebt staan kan je vanuit de finder/bestandsbeheer de documenten slepen 
naar het openstaande dossier. 
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Eigenschappen wijzigen tijdens uploaden 

Als een bestand aan het uploaden is kan je ook al de eigenschappen wijzigen.  

• Klik op het bestand  
• Rechts verschijnen de eigenschappen die je gelijk kan aanpassen. 
• Boven de bestanden staat nog de status. Je kan per bestand soort (zoals hier Image) de status 

wijzigen. 
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Foutmelding tijdens uploaden 

Het kan zijn dat er een foutmelding tevoorschijn komt tijdens het uploaden. Controleer dan de naamgeving op 
vreemde tekens. Tekens als %, €, een punt. É, ï etc. niet gebruiken! 

 

Voorvertoning controleren 

Na het uploaden is het verstandig om te controleren of het bestand goed is geüpload  

1) Klik op het document.  
2) Klik op de spatiebalk.  
3) Met de pijltjes toetsen opzij kan je ook naar de voorvertoning van het volgende/vorige bestand. 
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Eigenschappen bewerken  

De eigenschappen van bestanden staan in deze versie van content station standaard aan de rechterkant van 
het beeld.  

1) Klik op een dossier of bestand en de eigenschappen zijn rechts gelijk zichtbaar. 
2) De eigenschappen zijn gelijk te bewerken. Je hoeft dus niet zoals in de oude omgeving, nog een keer 

de eigenschappen te openen. 
3) Je kan na het uploaden gelijk controleren of een bestand in het goede merk, issue en dossier staat.  
4) Er kan (met de juiste rechten) bijvoorbeeld ook commentaar worden toegevoegd. 
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Uitchecken om te bewerken   

Om een bestand te bewerken moet je het eerst uitchecken.  

1) Ga naar het bestand dat je wilt bewerken. 
2) Dubbelklik op een bestand.  
3) Het bestand wordt gedownload en geopend in het juiste programma (InDesign, InCopy, Photoshop, 

Illustrator)  

Je kan bij een bestand ook op de rechtermuisknop klikken en kiezen voor uitchecken.  

 

4) Als het bestand is uitgecheckt dan komt er een potloodje voor te staan.  
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Opslaan en inchecken   

Als je klaar bent met bewerken dan moet je het bestand opslaan. 

1) Ga naar het bestand. 
2) Sla het bestand op en sluit het.  
3) Het is mogelijk om een sneltoets combinatie te gebruiken:  “cmd + s” en daar “cmd + w” (op Mac) en 

“ctrl+ s”  en “ctrl + w” (op windows) of ga via file naar “opslaan…”. Gebruik hierbij niet de optie 
“opslaan als…” omdat het bestand niet van naam of locatie mag veranderen. 

  

4) Ga terug naar het juiste content station bestand en klik je via rechtermuisknop op inchecken.  
5) Er verschijnt een pop-up.  
6) Zodra het bestand is geüpload (100%) klik je op sluiten.  
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7) De nieuwste versie die je net hebt bewerkt staat dan in content station.  
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Versies   

Alle versies van een bestand die ooit zijn opgeslagen in content station kan je bekijken in het rechtermenu. Dat 
heet in Content Station ‘Geschiedenis’. 

1) Ga naar een bestand. 
2) Waar normaal de eigenschappen zijn kan je op het klokje klikken waar je de huidige versie en de 

oudere versies kan zien.  
3) Wil je een oudere versie herstellen of bekijken dan kan je met het rondje met het pijltje naar beneden 

kiezen voor voorvertoning, origineel downloaden of herstellen.  
4) Herstellen kan alleen met de juiste rechten. 
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Dossier verplaatsen  

Als je een artikel naar een ander issue wilt verplaatsen dan kan dat via de eigenschappen van dat dossier.  

1) Klik op een dossier en kijk bij de eigenschappen.  
2) Hier staat een kopje “publiceren in”. Daar staat nu het huidige dossier.  
3) Om hier een ander dossier van te maken klik je op het dossier en selecteer je het goede dossier 

uit het rijtje.  
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Bestand verplaatsen  

Het zou kunnen dat je een bestand in een verkeerd dossier hebt gezet of dat je een afbeelding niet bij het ene 
artikel gebruikt, maar het bij een ander artikel wilt gebruiken. Dan kan je een bestand verplaatsen. 

1) Ga naar een bestand en klik met rechtermuisknop.  
2) Klik op “verplaats naar ander dossier…” Je kan hier gelijk kiezen voor recent geopende dossiers. 

 
 

3) Als je een dossier wilt zoeken dan kan je kijken bij de recent geopende dossier of je kan in de 
bovenste balk zoeken naar een ander dossier.  
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4) Vergeet niet om de naam aan te passen als je het issue nummer in de naam hebt staan.  
5) Het bestand staat dan niet meer in het oude dossier. 
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Bestand kopiëren  

Het kan ook zijn dat je een bestand opnieuw wilt gebruiken, maar in beide dossiers wilt laten staan. Je kan er 
dan voor kiezen om het bestand te kopiëren: 

1) Klik met de rechtermuisknop op het bestand. Je kan dan selecteren “kopiëren naar…”.  
2) Dan krijg je ook een overzicht met de eigenschappen van het nieuwe bestand.  
3) Deze heeft de naam “kopie van- “gekregen. Je kan die naam zelf weer aanpassen en kiezen in welk 

dossier je dit bestand wilt plaatsen.   
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Bestanden kwijt?  

Ben je bestanden kwijt dan kan je het volgende proberen. Weet je nog hoe het bestand heet? Dan kan je 
zoeken op die naam. 

Voorbeeld: 

Stel je wilt het dossier “Zusje” zoeken.  

1) Haal alle filters weer weg door “alle merken” te selecteren. 
2) Laat het filter voor dossiers aanstaan. 
3) Stel je wilt geen dossier zoeken maar een bestand, dan kan je ook kiezen voor bijvoorbeeld 

Afbeelding, Artikel of Layout. Een combinatie hiervan kan je selecteren door de cmd-toets (Mac) of 
ctrl-toets (Windows) ingedrukt te houden en dan twee of meer types aan te klikken.  

4) In de bovenbalk zie je de witte zoek balk. Hier kan je dan “Zusje” invullen en dan komen alle dossiers 
en bestanden eruit die zo heten. Je moet hier minimaal 4 tekens invullen. 

5) Alle merken, waar je toegang tot hebt, zullen doorzocht worden naar dossiers met de zoekterm 
“Zusje” 
 

 

Het kan dan dat het bestand verwijderd is uit het dossier. Het bestand is dan niet naar de prullenbak 
verplaatst, het is alleen niet meer gekoppeld aan een dossier.  

Je kan dit vergelijken met een Spotify afspeellijst. De dossiers zijn de afspeellijsten en de nummers zijn de 
bestanden. Als je een nummer uit een afspeellijst haalt, dan bestaat het nummer nog steeds. Terwijl we in 
content station gewend zijn om alleen in de afspeellijsten te kijken.  

Mocht het bestand nog niet te vinden zijn, dan kan je kijken in de prullenbak. Deze is te vinden rechtsboven 
onder “Apps”. 

Gebruikersgedefinieerde zoekopdracht  

Bij een veelgebruikte zoekopdracht kan je ervoor kiezen om deze op te slaan als gebruikersgedefinieerde 
zoekopdracht.  

1) Klik bij de zoekbalk op het pijltje naar beneden. 
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2) Dan klapt er al een lijst uit met opgeslagen zoekopdrachten. 
3) Om er zelf een toe te voegen klik je helemaal onderaan op “Gebruikersgedefinieerde zoekopdracht 

toevoegen” 
4) Vul bij het volgende scherm de naam van je zoekopdracht in en voeg filters toe.  

 

 
 
 

5) Een voorbeeld van filters: 

 

Je ziet hier bij formaat dat er 2 types zijn ingevuld. Bij sommige velden is het mogelijk om meerdere 
waardes in te vullen. 

1) Vul het de eerste waarde in.  
2) Druk op enter. 
3) Verschijnt de eerste waarde als geel blokje?  
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4) Dan kan je nog een waarde typen.  

Zoekopdracht gebruiken: 

1) Ga terug naar home. 
2) Klap het menu uit bij de zoekbalk.  
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3) Onderaan is dan de zoekopdracht verschenen. 
4) Klik erop en je krijgt de zoekresultaten te zien.  
5) Je kan de zoekopdracht hier ook nog aanpassen via het potloodje.  
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Edition report – status overzicht  

Het edition report heeft twee functies. 

Het eerste is hierboven al eerdergenoemd. Je kan het edition report open laten staan en vanuit daar dossiers 
openen door op de dossier naam te klikken.  

De tweede functie is bedoeld om te zien wat de status is van je dossier en alle documenten erin.  

Rechts naast de dossiernaam, staan vierkantjes in kleuren en met nummertjes. Dat betekent dat er in 
onderstaand voorbeeld in de kolom Images en het dossier Cover 2 beelden zijn op status final (groen), nog 2 
op edit (oranje) en 6 op draft (rood). Je weet dan de status van de bestanden.  

 

Je kan er ook uithalen of er iets fout gaat als je bijvoorbeeld 2 InDesign documenten ziet, die alle twee op final 
staan. Per dossier heb je normaal maar 1 InDesign bestand.  
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Aanmaken nieuw dossier  

Hoewel we aanraden om dossiers vanuit de planning in Journal Designer aan te maken, kan het zijn dat je een 
nieuw dossier wilt aanmaken in content station zelf.  

1) Dit kan via de grote oranje knop rechtsboven: “Nieuw aanmaken…”.  
 

 
 
2) Als je hier voor dossier kiest dan krijg je hierna een overzicht van alle eigenschappen van het 

nieuwe dossier.  

 

3) Zorg dat de naam op dezelfde manier is geschreven als de rest van de dossiers en dat het juiste 
merk en uitgave aan staan.  

Let op dat je de juiste uitgave hier kiest.  
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Inbox  

In de bovenste balk van content station heb je rechtsboven een icoontje van een bakje. Dat is je inbox. Alle 
documenten of dossiers die op je naam zijn gezet, kan je hier terugvinden. 

 

 

Wil je een bestand naar iemand doorsturen en heb je hier de rechten voor? Dan kan je via een dossier naar 
een bestand gaan en bij de eigenschappen het veld “sturen naar” aanpassen. Dan komt hierna dit bestand bij 
diegene in de inbox. 
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Aanmaken van nieuwe uitgave/issue  

Een nieuw issue wordt normaliter aangemaakt in Journal Designer. Hier wordt de hele plank van het issue 
opgebouwd. Mocht een issue niet in Journal Designer aangemaakt kunnen worden dan is er de mogelijkheid 
om een issue aan te maken in Content Station. Je moet hier wel de juiste rechten voor hebben. 

Als je een nieuwe uitgave wilt aanmaken dan gaat dat niet via dezelfde knop als het dossier.  

1) Je moet voor een uitgave aanmaken rechtsboven op “apps” klikken.  
2) Dan op “Uitgave manager”. 

 

  

 

3) Je ziet dan links een rijtje met alle merken waar je bij kan. Kies hier het juiste merk en klik 
rechtsboven, onder het witte rondje met het poppetje op “Nieuwe uitgave…”.  
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4) Vul hier weer de juiste eigenschappen in. 

 


