1 gedeelde boule agenda voor iedereen.
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Deel 4: zelf uw lay-out kiezen
Deel 5: Copyright
Deel 1: Algemene info.
De Boule agenda is een kleine IFRAME link, die iedereen in hun eigen website kan invoegen.
Via een beheerpagina kan iedere deelnemer hun eigen toernooi toevoegen, welke
dan onmiddellijk in de websites van alle andere deelnemers zichtbaar is.

Ook kan er een eigen PDF-flyer worden toegevoegd.
Onderstaand een klein idee van de beheerpagina. Hier kun je alleen komen met een inlog
code. Deze code is bij mij aan te vragen. Loek@nevenet.nl , webmaster van Amicale Cuijk.
(De agenda staat echter los van Amicale……en is in eigen beheer gemaakt).
Hier onder een screenshot van de beheerpagina.

Hier onder een screenshot van hoe het in uw eigen website kan uitzien:

Informatie
- Drukt u op de button met het “?”, dan opent er een lijst met alle verenigingen die al mee doen.
- Drukt u op de button met de “i”, dan krijgt u deze info.
- Drukt u op de button met de “L”, dan krijgt u een pagina met info voor het veranderen van de
lay-out.

Deel 2: Gebruik zonder beheer.
Wilt u de agenda raadplegen buiten uw website, tik dan in de browser in:
http://www.nevenet.nl/agenda/boule-agenda-overzicht-kort.php of
http://www.nevenet.nl/agenda/boule-agenda-overzicht.php.
Wilt u de agenda in uw site zetten met een link naar een nieuw venster, voeg in uw site in:
<a href=”http://www.nevenet.nl/agenda/boule-agenda-overzicht-kort.php” target='blank'>Agenda</a>
of plaats het op een willekeurige plek in een Inline-Frame in uw site, voeg dan in:
<IFRAME width="800" height="400" frameborder="0" SRC="http://www.nevenet.nl/agenda/bouleagenda-overzicht-kort.php"></IFRAME>
U kunt de waarden in de hoogte en breedte wat aanpassen. Verander hiervoor de getallen achter width
en height. Dit is een kwestie van proberen.

Deel 3: Gebruik MET beheer.
En hoe werkt het als ik mijn evenement wil toevoegen ?
Iedereen kan met bovenstaande info de agenda invoegen in hun site, of raadplegen buiten de site.
Het is echter belangrijk dat er ook veel deelnemers zijn die de agenda vullen met evenementen.
Iedereen die zijn eigen evenementen in de agenda wil beheren, kan bij mij een inlogcode
aanvragen. Met deze code kun je je evenement toevoegen. Dit kan in een paar eenvoudige stappen.
1: start de boule agenda beheerpagina
op. vul in uw browser in:
http://www.nevenet.nl/agenda/boule-agenda.php?login=xxxxxxx
xxxxxxx = de code die u heeft gekregen. Deze is hoofdlettergevoelig.
Vult u de code foutief in, dan krijgt u een waarschuwingsscherm, of de agenda komt in beeld.
2: Vul de naam in van de vereniging. (Die is al voor u ingevuld).
U kunt deze echter overschrijven, zodat u ook voor anderen een evenement kan invoegen.
Let wel, dat alleen U deze dan kunt wissen , de ander kan alleen raadplegen.
(ben dus voorzichtig met uw inlogcode….)
3:Vul de datum in.
Dit kan handmatig, of met de handige kalender via het pijltje aan de rechterkant.
4: Vul een omschrijving in voor uw evenement. Hou deze eenvoudig.
5: Druk op “OPSLAAN” .
U krijgt de melding dat het is gelukt en druk dan op “Terug”
Flyer toevoegen:
6: U ziet nu uw evenement in de lijst staan met een lege regel waar u de flyer kunt toevoegen.
Dit hoeft niet, maar mag wel……
-Zorg er voor dat uw Flyer is opgeslagen als PDF of JPG en niet groter is dan 5 MB!!
-Kies dan in de betreffende agenda regel voor “Kies bestand” en selecteer uw
flyer. -Druk dan op “Verstuur”. Er volgt een kleine bevestiging. Kies hier “Terug”.

Evenement wissen:
Bij de evenementen die gemaakt zijn met uw inlogcode, staat rechts een kruisje.
Klik hierop om uw evenement te wissen. Kies dan “JA” en druk op “WIS REGEL”.
Druk op “Terug” bij de bevestiging.

Waar is de agenda voor bedoeld:
De agenda is bedoeld om jullie eigen evenementen, die ook voor anderen toegankelijk zijn, bekend
te maken bij het publiek. Dus niet voor de eigen interne evenementen voor eigen leden.
Door de evenementen in de agenda te plaatsen, zijn ze gelijk zichtbaar bij alle andere deelnemende
verenigingen, dat scheel t u ook veel in distributietijd en -geld. U hoeft niet meer te leuren met uw flyers
op andere toernooien en u hoeft ook niet op zoek naar alle mailadressen om de flyer te mailen.
Een code aanvragen:
Zeg nu zelf. Niks is toch gemakkelijker, dan de agenda invullen en dat iedereen het gelijk ziet ?
Wilt u meer info of een inlogcode.
Mail dan of bel: loek@nevenet.nl of tel 0485-574314 Heeft u een voorkeur voor
een eigen code, dat kan.
De code is hoofdletter gevoelig, mag uit cijfers en letters bestaan en mag maximaal 7 tekens zijn.

Deel 4: Uw eigen Lay-out maken.
Het is ook mogelijk om uw eigen lay-out te kiezen van een tabel met CSS-stylings voor in uw
website. Momenteel zijn er enkele test lay-outs klaar.
U kunt deze oproepen door de links aan te passen met een toevoeging, zoals:
http://www.nevenet.nl/agenda/boule-agenda-overzicht-kort.php?css=005 U
kunt 001 002 003 004… tot 010 proberen. Standaard = 000.
Voorbeelden zijn te zien op
http://www.nevenet.nl/agenda/boule-agenda-css.php
Wilt u een ander lay-out dan in de voorbeelden. Laat het mij weten en ik maak hem voor jullie.

Deel 5: Copyright.
Oh ja….. het gebruik is gratis……
Plaatsing op uw website, of integratie in een andere vorm van (multi)media,
is enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur.
Toestemming kan worden aangevraagd bij: loek@nevenet.nl van
Nevenet (administratieve en logistieke ondersteunigsdiensten).
De e-mail die u dan ontvangt (met of zonder inlogcode) is uw toestemming.
De bouleagenda is gemaakt voor iedereen die eenvoudig de toernooien wil
kunnen inzien.
Veel boule-plezier: Loek Neve

