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Toevoegen Evenement Participanten
Plaats je evenement in de Agenda van de website
De evenementen die op de website van Stichting Vertellen worden getoond
kunnen ook worden aangemeld door participanten. Er kunnen evenementen
worden aangemaakt zoals vertel optredens, cursussen en events. Ook het
aanmaken van herhalende evenementen is mogelijk. Via de eigen profiel
pagina kunnen participanten evenement aanmaken.
Deze handleiding is een leidraad hoe je een evenement aan kunt maken die
wordt getoond op in de agenda op de website. Deze handleiding is toegevoegd
aan de profiel pagina van de participant, je kunt deze vinden nadat je bent
ingelogd op de website.
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Inloggen op de website van Stichting Vertellen
Rechtsboven op de website (op je mobiel staat het Login menu in het midden
bovenaan) kun je via de Login link met je het bij Stichting Vertellen bekende
e-mail adres als gebruikersnaam en met het door jou ingestelde wachtwoord
inloggen om op je eigen profiel pagina te komen.

Na het inloggen kom je op je eigen pagina van de website.
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Je eigen pagina op de website

Op je eigen pagina vind je belangrijke informatie voor de participant. Vanaf
deze pagina kun je bijvoorbeeld een evenement toevoegen aan de agenda van
de website, documenten inzien en je profiel aanpassen. Ook vind je op deze
pagina de diverse handleidingen.
Om een evenement toe te voegen klik je op Toevoegen in het blokje
Evenement Toevoegen. Het scherm waarin je de gegevens van het nieuwe
evenement kunt invoeren wordt in een nieuw tabblad in je internet browser
(zoals Google, of Safari) geopend.
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Een evenement toevoegen

Alle velden die er zijn worden getoond (meer dan op bovenstaande foto
staan). Deze moeten zo veel mogelijk worden ingevuld om duidelijke en
volledige informatie te bieden aan de bezoekers van de website. Helemaal
onderaan de pagina is er een knop Voeg Evenement Toe. Na het klikken op
deze knop is je evenement toegevoegd aan de website.
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De velden invullen
Om je evenement toe te kunnen voegen aan de agenda van de website moet
je de volgende gegevens in het scherm Voeg nieuw evenement toe invullen.

Evenement titel

Voeg hier de naam van je evenement in, maak deze niet te lang
vanwege de overzichten van de evenement op de home pagina . Kort
en bondig spreekt ook meer aan en in de omschrijving van het
evenement kun je verdere informatie kwijt.

Evenement Tijd & Datum

Vul hier de datum en de start en eind tijd in. Je kunt ook aangeven dat
het evenement de hele dag duurt. Is het evenement een onderdeel van
een serie dan kun je op de knop Plan meerdere evenementen klikken.
Dit wordt verderop in deze handleiding toegelicht.

Evenement Afbeelding

Voeg vanaf je computer een passende afbeelding toe. Deze afbeelding
moet niet te groot zijn max. 1 MB, ook al staat er max. 64 MB dit is
veel te groot en schaadt het functioneren van de website.

Evenement Categorieën

Selecteer de passende categorie uit de lijst

Evenement Tag

Je kunt tags toevoegen die passend zijn voor je evenement, selecteer
deze uit de lijst. Je kunt meerdere tags kiezen.

Locatie Details

Selecteer een bestaande locatie uit de lijst of voeg een nieuwe locatie
toe als de evenement locatie nog niet is aangemaakt. Als je een
nieuwe locatie aanmaakt verschijnen meerdere invulvelden voor de
locatie na het invoeren van de locatie naam. Voer vervolgens deze
velden in indien van toepassing: Adres, Stad, Land, Provincie,
Postcode, Telefoon en Website.

Organisator Details

Selecteer een bestaande organisator uit de lijst of voeg een nieuwe
organisator toe als de organisator nog niet is aangemaakt. Als je een
nieuwe organisator aanmaakt verschijnen meerdere invulvelden voor
de organisator na het invoeren van de naam van de organisator. Voer
vervolgens deze velden in indien van toepassing: Telefoon, Website en
E-mail. Je kunt meerdere organisatoren toevoegen aan een
evenement,

Evenement Website

Hier kun je een website opgeven waar meer informatie te vinden is
over het evenement.

Extra Velden

Hier kun je de velden invullen die van toepassing zijn op je evenement,
zoals Verteller of Docent.

Evenement kosten

Hier kun je invoeren wat het evenement kost. Standaard wordt op de
website in de evenement gegevens het Euro teken toegevoegd aan de
prijs.
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Helemaal onderaan alle velden kun je door op de knop Voeg Evenement toe
te klikken het evenement opslaan en toevoegen. Na het klikken op Opslaan
kom je terug in het overzicht van de pagina.
LET OP: vergeet nooit op de knop Voeg Evenement Toe te klikken en
altijd te controleren in de Agenda op de website of je evenement goed
is toegevoegd en mooi wordt weer gegeven.
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Herhalende evenementen
Soms komt het voor dat je een evenementen reeks wilt invoeren met
meerdere data tegelijk, zoals bijvoorbeeld bij een cursus die meerdere weken
achter elkaar gegeven wordt.

Klik dan tijdens het toevoegen van het evenement in het veld Evenement Tijd
& Datum op de knop Plan meerdere evenementen in.

Er verschijnen vervolgens de volgende extra velden:
Evenementen reeks - Hier kun je aangeven in welke frequentie een
evenement wordt herhaald, zoals bijvoorbeeld wekelijks in het geval van een
cursus die een aantal weken achter elkaar plaats vindt. Nadat je op één van
de opties hebt geklikt openen er nog meer velden waarin je kunt aangeven
wanneer de reeks stopt.
Evenement vindt niet plaats - Hier kun je een datum uit de reeks uitsluiten
als er bijvoorbeeld een week wordt overgeslagen.
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Copyright
De
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is een uitgave van Comedi Communicatie.
Deze handleiding is beschikbaar gemaakt voor de participanten van Stichting
Vertellen.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk,
fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze
ook zonder voorafgaande toestemming.
Meer informatie over Comedi Communicatie vind je op https://www.comedi.nl.
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