Toevoegen van een onderwerp met of zonder foto
Het forum is wel leesbaar voor bezoekers, maar om onderwerpen toe te voegen of bepaalde onderdelen van het forum te kunnen lezen dienen gebruikers
ingelogd te zijn.
Inloggen gaat eenvoudig. Op welke pagina je ook binnenkomt bij de website er zal aan de rechterkant altijd een inlogblok te zien zijn. Voer hier je
gebruikersnaam en wachtwoord in en je kunt starten met het toevoegen van
onderwerpen in het forum.
Navigeer naar de pagina van het forum (menu item Forum).
Er zijn diverse manieren om door het forum te navigeren. Je kunt natuurlijk de pagina langs scrollen en
elk item apart aanklikken. Weet je echter al in welk forum je wilt zijn of iets toe wilt voegen dan kun je het
best de blokken aan het begin van de pagina gebruiken.

Schuin rechts van het ikoon en je inlognaam vind je 2 blokken. Het deel waar ik het hier over heb is, Select
Forum (rood omrand in bijgaande afbeelding). Als je op het blokje met pijl klikt verschijnt het getoonde
venster, met daarin alle forum onderdelen.
Stel je wilt een foto plaatsen in het onderdeel Maandthema. Kies dan het gewenste onderdeel (de maand
waarin je wilt deelnemen). Het systeem zal je nu direct naar het juiste forum onderdeel brengen. Je kunt
hier rustig rondkijken bij wat anderen reeds hebben geplaatst of de regels lezen die voor dit onderdeel
gelden.
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We gaan nu een nieuw item aanmaken en daaraan gelijk een foto toevoegen. Wil je geen foto toevoegen
dan kun je na het invoeren van je onderwerp en tekst het best naar het eind van dit document door scrollen.

We gaan even verder in het forum onderdeel Maandthema, maar uiteraard geldt dit document voor alle
onderdelen van het forum. Met uitzondering van Capelle-fotografeert, deze is gereserveerd voor mededelingen van administratieve aard en zijn wel te lezen, maar teksten toevoegen kan alleen door moderators/
admins.
Klik op de knop Add Topic (rood omrand in bijgaand voorbeeld). Er zal een nieuw onderwerp gestart
worden onder het forum waar je je nu bevindt.

Type hier je onderwerp in

Type hier je tekst, na het toevoegen van je foto zal deze ook hier verschijnen. Voor het toevoegen van een foto moet je eerst verder naar
beneden scrollen. Zie voor verdere uitleg de tekst hierna
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Vul in het eerste blok het onderwerp in. De inhoud van je vraag of de titel van je foto bijvoorbeeld.
In het witte blok kun je tekst toevoegen. Hier kun je je vraag stellen, opmerking plaatsen of wat informatie
als begeleide bij je foto.

Direct onder het blok voor toevoegen van tekst vindt je 2 knoppen, te weten Upload Attachment en View
Existing Image Uploads. Deze laatste heeft helaas geen koppeling met foto’s die je in het andere deel van
de site hebt geplaatst. Hier kun je wel eerder geuploade foto’s uit het forum bekijken. Je kunt dus een foto
bij het thema plaatsen, maar ook in het forumonderdeel “Kijk mij nou” plaatsen.
Klik voor het toevoegen van je
foto de knop “Upload Attachment’s” en je zult het volgende
scherm te zien krijgen:
Ga naar de knop “Add files”
en er zal een scherm met de
verkenner van je eigen computer openen. Navigeer naar de
plaats waar je foto’s staan en
kies welke je wilt uploaden.
Je kunt eventueel meerdere foto’s kiezen. Als je klaar bent met je selectie, klik je op de button “Start Upload”. Tijdens het uploaden kun je onder in dit venster volgen hoe ver het systeem is met het uploaden van
je foto’s.
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Hoewel je hier best grote bestanden kunt plaatsen, is het
in verband met het vullen van de ruimte op de server en
de snelheid van het uploaden altijd beter om het bestand
te verkleinen.
Maak hiervoor online gebruik van “Verklein je foto
online” in het grijze blok aan de rechterzijde onder het
kopje software. Vergeet niet een kopie van je foto te
maken!!! Als je foto’s naar het systeem zijn overgezet
zullen ze automatisch in je document verschijnen.
Je kunt nu nog tekst toevoegen of het onderwerp opslaan, zodat deze ook voor andere zichtbaar in het
forum wordt.
Scroll in het venster verder naar beneden.
Onder het scherm vindt je ook nog Smileys die je kunt toevoegen aan je tekst (of
zelfs je onderwerp regel). Als je de button
“Submit Topic” aanklikt zal je onderwerp
aan het forum worden toegevoegd.
Voor je dit doet, kun je nog gebruiken van
een aantal extra mogelijkheden.
Wil je dat je foto ook direct op de voorpagina van de site te zien is? Klik dan het
grijze bolletje voor “Create and link blog
post to this topic” aan. Het systeem zal
deze automatisch aanmaken, met daarin
een link tussen de 2 aparte onderdelen. Zo
kunnen bezoekers vanaf de hoofdpagina
doorklikken naar het fourmonderwerp en
andersom.
Heb je een vraag of uitnodiging geplaatst en wil je weten welke reacties mensen achterlaten? Klik dan het
grijze bolletjes bij “Subscribe to this topic” aan. Je zult nu in je mailbox berichten ontvangen, zodra er
berichten worden geplaatst.
Wil je het onderwerp wel volgen, maar geen mail ontvangen, klik dan het grijze bolletje bij “Watch this
topic” aan. Op de forum pagina staat naast het ikoon met je naam een aantal knoppen. Daar vindt je ook
de knop “Watching” met het verrekijkertje. Als je deze aanklikt verschijnt een overzicht van de onderwerpen die je volgt en kun je simpelweg op het gewenste onderwerp klikken om direct naar het juiste onderdeel in het forum te worden gebracht.
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