Handleiding Fête activiteit aanmaken

Stap 1: Account aanmaken
Om je activiteit op www.fetedelanature.nl aan te maken, dien je een account aan te maken, ook
als je al eerder hebt meegedaan moet je je eerst opnieuw registreren. Je kunt bij de registratie wel
weer je oude inloggegevens kiezen.

1. Open het menu

2. Klik op Maak een activiteit aan 3. Vul de velden onder Registratie in

Vervolg Stap 1: Account aanmaken

Je kunt de adresgegevens voor de Fête vlag
ook op een later moment alsnog invullen of aanpassen

Heb je de gegevens ingevuld?
Klik op: Maak account aan

Nadat je je account hebt aangemaakt, volgt de melding dat je kunt inloggen.
Wil je op een later moment inloggen?
Dan kun je helemaal onderaan via het menu inloggen op je account.
Als je jouw wachtwoord bent vergeten, kun je hier ook een nieuw wachtwoord
opvragen.

Stap 2: Activiteit aanmaken
Als je hebt ingelogd, verschijnt onderstaande accountpagina. Hier kun je jouw activiteiten
aanmaken en bewerken. Ook kun je jouw profielgegevens bekijken en wijzigen. En kun je
uitloggen. Note: Je kunt op ieder gewenst moment op deze pagina terugkomen door in het menu onderaan de menupagina
op de button Mijn account te klikken.

1. Klik op de button Nieuwe activiteit aanmaken om een activiteit aan te maken.

Vervolg: Activiteit aanmaken
2. Vul op deze pagina de gegevens van de activiteit aan. Je kunt meerdere dagen selecteren.
Let op: Indien jouw activiteiten op verschillende tijdstippen plaatsvinden, moet je per tijdstip een
activiteit aanmaken. Werk je met tijdslots, dan moet je ze per tijdslot aanmaken. Dus 3 tijdstippen
of tijdslots, zijn 3 losse activiteiten op de website.
Indien van toepassing kun je hier het maximaal aantal deelnemers aangeven.
Let op: Op de website wordt het totaal aantal deelnemers getoond, niet het aantal beschikbare plekken.
Hij telt niet automatisch terug, je moet zelf bijhouden hoeveel aanmeldingen je hebt ontvangen.
Als je activiteit vol is, kun je zelf handmatig op de website de activiteit op vol zetten.

Vervolg: Activiteit aanmaken
Als de locatie van jouw activiteit geen postcode heeft, kun je de breedte- en lengtegraad invullen.
Je kunt deze opzoeken via: https://www.latlong.net/ Typ hier zo nauwkeurig mogelijk de gegevens
van je locatie in bijv: Amsterdamse Bos Amsterdam Nederland klik vervolgens met je muis de
gewenste plek aan op de kaart en noteer de breedte- en lengtegraad. Let op: Je moet echt op de
plek klikken met je muis, de pin verplaatst zich dan automatisch naar die plek.

Breedte- en Lengtegraad

Vervolg: Activiteit aanmaken
Omschrijving: Geef hier een wervende omschrijving van je activiteit en vermeld andere relevante informatie.
Foto: Indien je geen foto aan je activiteit toevoegt, wordt er automatisch een Fête afbeelding toegevoegd. Je kunt de
afbeelding op een later moment nog wijzigen door op deze pagina een gewenste foto te uploaden.
Heb je alle velden ingevuld? Dan kun je kiezen uit Opslaan en later publiceren of Nu publiceren op de
website. Heb je een keuze gemaakt, klik dan op de groene button Evenement aanmelden om je activiteit
aan te maken. Vervolgens verschijnt, afhankelijk van je keuze, de melding dat je activiteit is Opgeslagen OF
Gepubliceerd.

Klik vervolgens op hier om naar je accountpagina te gaan om je activiteit
te bewerken of om een nieuwe activiteit aan te maken.

Stap 3: Activiteit bewerken
Al jouw aangemaakte activiteiten staan op jouw accountpagina onder het tabblad
Mijn activiteiten.
Om de status van de activiteit te veranderen klik je op het gekleurde bolletje. Bolletje Rood is
status offline en Groen is status online.
Is je activiteit vol? Klik dan op het bewerk icoontje, je gaat dan naar de
bewerkpagina, waar je de status vol kunt selecteren.

Klik op de prullenbak om
je activiteit te verwijderen.

Stap 3: Activiteit bewerken – op vol zetten
Is je activiteit vol? Klik dan op het bewerk icoontje.
Je komt dan op de bewerkpagina en kunt bij het kopje deelnemers de activiteit als vol zetten. Klik
vervolgens onderaan de pagina op de groene button Opslaan om je wijzigingen
op te slaan.
Je komt dan weer terug op je accountpagina.

Stap 4: Activiteit bekijken
Om jouw aangemaakte activiteit(en) te bekijken, klik je rechtsbovenaan de webpagina op het menu
icoon en vervolgend op de pagina Activiteiten.

Stap 4: Vervolg Activiteit bekijken en terug naar accountpagina
Op de activiteitenpagina staan alle activiteiten en kun je jouw activiteit bekijken door met je muis op
Bekijk activiteit te klikken. De laatste 3 aangemaakte activiteiten verschijnen automatisch als uitgelichte
activiteiten. Zodra er een nieuwe activiteit wordt aangemaakt, veranderen de uitgelichte activiteiten.

Om weer terug te keren naar je accountpagina
klik je in het menu icoon rechts bovenaan en
Vervolgens in het menu op de button Mijn account.

Inloggen
Zodra je een account hebt aangemaakt kun je op 2 manieren inloggen:

1. Ga naar het menu en klik op
de optie Maak een Activiteit aan.
2. Ga naar het menu en vul
onderaan je e-mailadres
en wachtwoord in.

Vragen of onduidelijkheden?
Mocht je nog vragen hebben over het aanmaken van een activiteit?
Dan kun je contact opnemen met de Servicedesk van IVN via info@ivn.nl.
Zij sturen je vraag door naar het Fête campagneteam en zullen je vraag zo snel
mogelijk beantwoorden.

