Slik legger du inn aktiviteter på Botanisk forenings nettsider.
I aktivitetskalenderen på internett (www.botansikforening.no/events.asp) kan
grunnorganisasjonene selv legge inn aktiviteter, slette og endre. Dette medfører at
dere raskt kan få ”publisert” aktivitetene og vi kan lett få oversikt over alt som skjer.
og medlemmene kan umiddelbart få beskjed pr epost.
Vedlagt er en ”oppskrift” på hvordan man bruker aktivitetskalenderen.
Om å registrere seg og logge seg på forumet
For å legge til og kunne redigere egen informasjon på diskusjonsforumet, fotoalbumet
eller aktivitetskalenderen må man være registrert.
Førstegangsbrukere klikker på Registrering i menyen som vist på tegningen under
og følger anvisningen. Er du registrert på diskusjonsforumet gjelder det også for
kalenderen.

Seinere må du logge deg på ved å fylle inn det
brukernavnet og det passordet du valgte.
Hvis du krysser av for lagre passord under
innloggingsvinduet er det også innlogget neste gang.

Når du er logget på kan du legge til
informasjon i aktivitetskalenderen

Legge til informasjon i
aktivitetskalenderen
Klikk på aktivitetskalender.

Legg til aktivitet
I aktivitetskalenderen klikker du på ”legg til aktivitet” nederst til høyre i menyen.
Skjemaet som vist over kommer da fram. Fyll inn informasjon her og trykk på send
aktivitet.
Rediger aktivitet
Det er ofte aktuelt å rette på informasjon,
enten fordi man la inn feil eller fordi noe
er blitt endret. F. eks nytt oppmøtested.
Den som har lagt inn informasjon kan
selv endre på den informasjonen når han/
hun er innlogget. Hvem som har lagt
inn aktiviteten kan man se ved å holde
musepekeren over i-symbolet. Rette gjør
Ved å holde musepekeren over i-tegnet ser vi at
man ved å klikke på blyantsymbolet. Ved
å holde musepekeren over i-tegnet ser vi
denne aktiviteten er lagt inn av bunias. Han kan
at denne aktiviteten er lagt inn av bunias
rette ved å klikke på blyanten, eller slette ved å
(Bård Engelstad) den 12. august 2008.
klikke på søppelkassa.
Han kan rette ved å klikke på blyanten,
eller slette ved å klikke på søppelkassa.
Dere kan selvfølgelig få hjelp av oss i Botanisk forening til å legge inn og evt. slette eller
rette informasjon også.
Få oversikt over aktiviteter i din grunnorganisasjon
Ved å velge blant kategoriene på venstre side kan du se de aktivitetene du ønsker.

Alle aktiviteter i TBF f.eks, bare ekskursjoner i TBF, eller florakartlegging i hele landet.
Under ser dere at alle (innlagte) aktiviteter i Østlandsavdelinga. Pr 25. januar var det
bare en innlagt aktivitet for 2009, men kikk også på utgåtte aktiviteter. Så ser dere
det som har vært.

Du kan også få e-postvarsling når en ny aktivitet er lagt inn. Klikk
på dine abonnement som vist til høyre. Så kommer skjemaet under
til syne og du kan velge hvilke foreninger/fora du ønsker varsling
fra. Under ser dere at jeg valgt å få varling om alt som skjer.

Jeg håper dette var informativt. Gi gjerne tilbakemeldinger på om det er noe som
kan gjøres bedre.
Torborg Galteland
For NBF

