Uitleg vernieuwde website WSV IJsselmonde

versie 15-01-2021

In dit document vindt u een toelichting op de vernieuwde website van WIJ, waar kunt u wat vinden
en hoe kunt u zich registeren en inloggen op de besloten omgevingen, welke alleen toegankelijk is
voor leden van WIJ.

Algemeen
Het adres van de website is: www.wsv-ijsselmonde.nl de website is openbaar toegankelijk en hier
hoeft u zich dan ook niet te registeren en in te loggen.
1. Overzicht Homepagina

Home = startpagina
Passanten = algemene informatiepagina voor passanten
Haven = algemene informatie over de haven
Vereniging = algemene informatie over de vereniging (bestuur – clubblad, etc)
Met vervolgens hieronder vier tabbladen met deel informatie over:
1. Clubhuis,
2. Evenementen commissie,
3. Dameskoor,
4. Santykoor
Voor Leden = informatie bestemd voor leden, met een besloten deel voor officiële berichten en
een besloten Forum voor en door leden. Verderop in dit document wordt dit verder toegelicht.
Nautische info = algemene nautische informatie die u kunnen helpen bij de reisvoorbereiding en
het vlot en veilig varen

Onderaan elke pagina vindt u in de rode balk algemene informatie, zoals e-mail- en adres van WIJ,
het inlog gedeelte voor de website beheerders en het Privacy regelement van WIJ.
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Aanvullende uitleg over de pagina met de naam “Voor leden”
Op deze pagina vindt u informatie die alleen bestemd is voor de leden van WIJ. De besloten
omgeving is alleen toegankelijk met een inlog account (gebruikersnaam en wachtwoord). Hieronder,
volgt per onderdeel, een uitleg over het gebruikt van deze besloten pagina’s.

-

Klik op de witte tekst in het blauwe blok, er wordt een nieuwe pagina geopend, waarna u uw
gebruikersnaam of e-mail adres en een wachtwoord moet invullen.

-

Klik hierna op inloggen en vervolgens komt u op onderstaande de pagina.

-

Werkt het inloggen niet en/of heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze dan aan bij de
webmaster, via e-mail adres webmaster@wsv-ijsselmonde.nl
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Het WIJ Forum Is bestemd voor leden die onderling informatie, interesses en vaardigheden
willen uitwisselen. Ook kunt hier reageren op berichten van andere leden. Om gebruik te maken van
het forum moet u zich eenmalig registreren en vervolgens inloggen. Hieronder, per stap, een uitleg
over het gebruikt van het WIJ Forum.

-

Klik op de witte tekst in het blauwe blok en de onderstaande pagina wordt geopend:

-

Heeft u zich nog niet geregistreerd? Klik dan op:
TIP: gebruik bij registratie de zelfde gebruikersnaam of het e-mail adres, wat u ook bij het
besloten deel voor leden hebt gebruikt. Zo hoeft u maar 1 inlogaccount te onthouden.

-

Waarna u uw gebruikersnaam en e-mailadres moet invullen. De door u gekozen
gebruikersnaam wordt later zichtbaar in de berichten die u plaatst en in uw reacties op
berichten van andere leden

-

Klik hierna op registreren en u krijgt het volgende scherm te zien
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-

-

U ontvangt een e-mail op het door u opgegeven e-mail adres, in deze e-mail staat u gekozen
gebruikersnaam en moet u uw wachtwoord in te stellen, klik hiervoor op de blauwe link.
TIP; Gebruik het zelfde wachtwoord wat u ook bij het besloten deel voor leden hebt gebruikt.
Zo hoeft u maar 1 inlogaccount te onthouden.
Vervolgens wordt u automatisch doorgeleid naar een pagina met het onderstaande scherm
Voer hier uw zelf bedachte wachtwoord en klik vervolgens op Wachtwoord opnieuw instellen.

-

Hierna bent u geregistreerd en kunt u inloggen in het WIJ Forum.
Ga terug naar de website en kies de pagina Voor Leden en klik op:

-

De pagina van het WIJ forum opent u kunt nu de berichten lezen maar nog niet zelf opstellen
en/of reageren. Hiervoor moet u inloggen, hiervoor klikt u op:

-
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-

Er verschijnt een inlogvenster waar u gevraagd wordt uw geregistreerde gebruikersnaam of emailadres en uw wachtwoord in te vullen. Klik vervolgens op inloggen

-

U komt vervolgens op de pagina van het WIJ Forum:

-

Op deze pagina kunt u in het dashbord verschillende items inzien zoals berichten, reacties en
uw eigen profiel.
Om de naar de site gaan klikt u op “Wy Forum voor vragen en antwoorden” en klik vervolgens
op “Site bekijken”.
Voor het maken van een nieuw bericht klikt u op + Nieuw en verschijnt het onderstaande
scherm:

-

-

Vul de titel van u bericht in en geef onder catogorieen aan welk onderwerp het betreft.
Type vervolgens u tekst en als u klaar bent klikt u op Publiceren.
Rechtsboven in het scherm verschijnt nu in het blauwe blok de tekst
Klik op Indienen ter beoordeling.
De beheerders van de site zullen beoordelen of u bericht voldoet aan de
gebruikersvoorwaarden en vrijgeven voor publicatie op de site.
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