Vejledning i brug at "Bjergby - Mygdal Portalen's"
"gratis" arrangement kalender
Bjergby - Mygdal Landsbyråd har oprettet en hjemmeside, herefter kaldet
"Bjergby - Mygdal Portalen" med en kalenderfunktion, som alle foreninger
frit kan benytte sig af. Funktionaliteten er let tilgængelig og let at bruge.
Med denne kalenderfunktion kan der, hvis alle slutter op om brugen, skabes en gratis samlet oversigt over alle aktiviteter i Bjergby - Mygdal. Funktionen har desuden den fordel, at aktiviteter automatisk vises på informationsskærmen i Brugsen og er tilgængelig for alle på Internettet.
Der er i kalenderen mulighed for at linke op på de enkelte foreningers egne
hjemmesider, så arrangementet kan få en mere foreningsspecifik og detaljeret annoncering, eller arrangementet kan suppleres med en betalingsannonce.
For at få en optimal brug af denne funktion, kræves at alle foreninger indtaster deres egne arrangementer via "Bjergby - Mygdal Portalen".
Bjergby - Mygdal Landsbyråd arbejder desuden på at få en planlægningsfunktion indbygget i kalenderen, således at bestyrelserne i hver af Bjergby
- Mygdal's 15 foreninger kan synliggøre planlagte arrangementer over for
bestyrelserne i de andre foreninger. Hvis alle foreninger vil benytte en sådan funktion, skaber den enkelte forening over for de andre bestyrelser, en
synlighed for arrangementer på ide niveau eller for planlagte arrangementer. Derved skabes der et grundlag for en fælles koordinering, som kan forhindre, at der opstår utilsigtet sammenfald i arrangementerne. Det er tanken, at denne funktion er en lukket side, hvor kun bestyrelserne i de enkelte foreninger har adgang. (Nærmere om denne funktion senere)

Åben Internetadressen bjergby-mygdal.dk
Følgende side vises
og aktuelle arrangementer fremkommer midt på
siden.
Siden giver ud over
Bjergby-Mygdal
Landsbyråds egne
funktioner adgang
til at oprette nye
arrangementer og
se alle arrangementer i listeform.
Klik på
og
siden med arrangementer vises i
listeform.
De fremhævede er
de arrangementer
der datomæssigt er
aktuelle.
Klik på
og
informations- og
annoncesiden, der
vises på skærmen i
Brugsen,
fremkommer. Hvis der
er flere reklamer
og arrangementer
skifter
billedet
automatisk efter Der betales et mindre beløb for annoncedelen i højre side
ca. 15 sekunder.
hvorimod venstre del er gratis. Den gratis del fremkommer
automatisk, når den er oprettet i arrangement kalenderen.
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Klik

på

og
siden til oprettelse
af arrangementer
vises.

Feltet Begivenhed

Udfyldes med den ønskede tekst for arrangementer, dog max.
250 tegn

Kontakt

Udfyldes med kontaktpersonen for arrangementet, dog max.
150 tegn (navn, forening og evt. tlf., e-mail adresse)

Dato og kl.

Udfyldes med hvornår skal begivenhed foregå? Angiv både
dato og klokkeslet! (Benyt knapfunktionen).

Fra dato

Udfyldes med hvornår arrangementet skal være synligt i arrangement kalenderen (Benyt knapfunktionen).

Til dato

Udfyldes med hvornår arrangementet skal tages af arrangement kalenderen (Benyt knapfunktionen).

Hjemmeside

Udfyldes med internetadressen på det sted hvor arrangementet er yderigere omtalt (dog max. 100 tegn).
Start adressen med http://www.

Din e-mail adresse

Udfyldes med e-mail adressen på den, der opretter arrangementet (dog max. 100 tegn)

Oprettelsen afsluttes ved at trykke på knappen "Opret begivenhed" eller "Fortryd"
hvis oprettelsen skal afbrydes.
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Såfremt teksten i oprettelsen ønskes ændret, åbnes Internetadressen bjergbymygdal.dk/admin.asp. Her skal der tillige indtastes Login id og Password (Login id og
Password tilgår af sikkerhedsmæssige grunde direkte til foreningen og bedes opbevaret sikkert).
Når Login id og Password er indtastet,
vises administrationssiden. I venstre side
klikkes på Begivenheder og siden med arrangementer vises.
I højre side ud for hver
arrangement er anført
"x". Hvis der klikkes på
"x" slettes arrangementet.
I venstre side I højre
side ud for hver arrangement er anført
arrangementets
Id
nummer.
Ved at klikke på dette
nummer åbnes arrangementet og der kan
foretages de nødvendige rettelser. Som
supplement kan angives om arrangementet er Aktivt.
Afslut med at klikke på "Gem ændringer" eller "Fortryd" og
du kommer tilbage til arrangementsvinduet
Vær opmærksom på, at når du er inde på bjergby-mygdal.dk/admin.asp, at du har
adgang til alle arrangementer, også dem du ikke er ansvarlig for, så derfor vis hensyn eller evt. anmod web-administratoren om at hjælpe dig.
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