Website 2020

Amateur Fotografen Vereniging ‘de Veluwe’
Inleiding

Eigen pagina

In onze vereniging vormen clubleden groepen, die
groepen organiseren activiteiten. Uit deze activiteiten
komen vaak foto’s als resultaat.
Op de website worden foto’s van onze activiteiten
getoond en vinden de mooiste een plekje bij een
expositie of in het portfolio.

Om de eigen pagina te benaderen:
1. Kies onder [AFV de Veluwe] voor [Wie is wie].
Er verschijnt een overzicht met foto’s van alle
leden en hun naam.
2. Klik op je eigen foto om op je eigen pagina te
belanden.

Via nieuwsberichten worden leden op de hoogte
gehouden van alles. In de agenda zijn de komende en
lopende activiteiten snel gevonden.
De inhoud wordt verzorgd door de verschillende
groepen. Persoonlijke gegevens zijn alleen zichtbaar
voor leden die ingelogd zijn.
Ieder lid van de vereniging heeft een eigen pagina
zonder de verplichting deze zelf te onderhouden. Een
lid kan besluiten op zijn pagina wel wat tekst en foto’s
te plaatsen ter introductie van zichzelf aan andere
leden.

Boven je eigen foto staan twee ‘knoppen’:
[Weergeven] en [Edit]
Klik op [Edit] om aanpassingen te doen.
Er verschijnt een formulier met de mogelijkheid om:
 Een vrije tekst in te voeren;
 Een verwijzing naar een eigen website.
 Foto’s in een album te plaatsen (max. 10);

Deze korte handleiding geeft aan wat na inloggen ook
zichtbaar wordt en hoe een lid zijn eigen pagina kan
vullen.

Helemaal onderaan staat de [Opslaan] knop.

Informatie en privacy

Bij het invoerveld van het fotoalbum staan een aantal
tips voor het opsturen en sorteren van foto’s. Lees dit
even goed door.

Veel op de website is openbaar. Om de persoonlijke
informatie te zien is het nodig om in te loggen.
Daarmee komen beschikbaar:
 Namen en foto’s van de organisatoren binnen de
vereniging;
 Namen van leden van werkgroepen;
 Namen van deelnemers aan activiteiten;
 Een pagina met foto’s en namen van alle leden;
 De pagina’s van leden;
 Het plaatsen van tekst en foto’s op de eigen
pagina.

Inloggen en uitloggen
Om in te loggen:
 Klik in het menu,
helemaal rechts,
op [Inloggen];
 Vul naam en wachtwoord in;
 Klik op de knop [Inloggen].

Foto’s plaatsen

Klik de knop [Bladeren] om op uw computer foto’s te
selecteren.
De volgorde van de foto’s kan later ook op de site
aangepast worden.
Let OP!
Bij iedere foto komt een tekstveld beschikbaar. Dat
veld moet ten alle tijden van tekst te worden voorzien,
bijvoorbeeld de titel of locatie van de foto.
Als een veld leeg blijft wordt er niets opgeslagen.
Jammer genoeg is de melding die je daarover krijgt niet
erg duidelijk.

Bij vragen: webmaster@develuwe.net

Na inloggen is het item in het menu verandert in
[Uitloggen]. Dat spreekt voor zich.
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