
beaverbuilder add-ons

4• de meeste populaire add-ons zijn


• PowerPack


• UABB - Ultimate Add-on Beaver Builder


• Beaver Themer
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aandachtspunten
• pas op voor het ‘shiny object syndrome’


• alles wat beweegt converteert niet automatisch beter


• PowerPack en UABB zijn beiden prima producten met 
zowel creatieve- als functionele modules en templates


• Beaver Themer is de eerste non-PHP template builder 
met een enorme potentie


• niet goedkoop
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PowerPack
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UABB
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Beaver Themer
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demo PowerPack 
en UABB
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duidelĳkheid in termen

• een WordPress template is een in PHP gemaakt bestand 
voor de vorm van de basis van diverse soorten pagina’s 
die binnen het thema kunnen worden gekozen


• een template binnen beaverbuilder (en de add-ons) is een 
interactief/creatief gemaakte basisindeling voor steeds 
één pagina


• beaver themer gebruikt de term ‘theme layouts’ en heeft 
in principe dezelfde functie als de WordPress templates
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wat doet beaverthemer?

• kan zonder te programmeren ‘theme layouts’ maken voor 
zowel archief als single (custom) post pagina’s en 404 
pagina


• kan afzonderlijke layouts maken voor header, footer (en 
losse parts) die conditioneel geplaatst kunnen worden


• belangrijke verbindingen met database velden voor 
database publishing, connectie met o.a. Advanced 
Custom Fields (pro) en WooCommerce
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beaver themer werkgebied
header

footer

templates voor: 
- archief pagina 

- single (custom) post pagina 
- 404 pagina 

- losse stukjes in pagina (parts) 
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beaver themer vs 
beaverbuilder werkgebied

header

footer

templates voor: 
- archief pagina 

- single (custom) post pagina 
- 404 pagina 

- losse stukjes in pagina (parts) 

header

footer

vorm en inhoud: 
- afzonderlĳke pagina’s
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workflow
• defineer eerst het type template welke je wilt maken


• header


• footer


• archive (dus voor het maken van overzichten van (custom) posts


• singular (dus voor het maken van één (custom) post page


• 404 (dus voor het maken van één ‘niet gevonden pagina’


• part (voor (conditioneel) te plaatsen inhoudsblokjes)
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demo Beaver Themer
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