Op deze pagina staan elf fora. Eén algemene en voor elke raadspartij één.

enz enz
De werking van het Discussieplatform wordt hieronder in drie stappen toegelicht.
1. Inloggen
2. Onderwerp toevoegen
3. Reageren

Inloggen
De fora zijn afgeschermd. Dat wil zeggen dat ze alleen geraadpleegd en onderhouden kunnen
worden na ingelogd te zijn. Ieder raadslid kan (met zijn inloggegevens) twee fora raadplegen,
namelijk het algemene forum en dat van de partij die hij vertegenwoordigt.

 Klik op de naam van het forum.
(In onderstaande schermafdruk ziet u slechts enkele fora)

 Het inlogscherm verschijnt: log in met de gegevens die u van de Griffie gekregen hebt.

 Onderstaand scherm verschijnt:
Toelichting: de fora zijn nog leeg, ofwel: er zijn nog geen onderwerpen toegevoegd.
Zodra er onderwerpen zijn toegevoegd staan die onder de bovenste zwarte balk.
De sectie ‘nieuw onderwerp’ schuift daarmee verder naar onderen.

 Vul bij “nieuw
nieuw onderwerp“
onderwerp achtereenvolgens in:
- uw eigen voor- en achternaam;
- uw e-mailadres;
- de titel van het onderwerp dat u toevoegt;
- een beperkte tekst.

 Indien gewenst kunt u bijlagen toevoegen.
(u kunt maximaal vijf bijlagen toevoegen van elk maximaal 8 MB)

 Klik op “versturen
versturen”
terug naar fora”.
versturen en vervolgens op “terug
fora

Toelichting: na publicatie van het onderwerp wordt een e-mail verstuurd naar het opgegeven
e-mailadres. Daarin staan logingegevens om de tekst van het bericht te wijzigen.
Voor ieder bericht zijn deze logingegevens verschillend.

Bij installatie van het BIS is wat geëxperimenteerd met het forum Algemeen. Bij oplevering wordt
de inhoud van dit forum natuurlijk verwijderd. Onderstaande schermafdruk geeft een beeld van
een forum waar reeds een onderwerp is toegevoegd.

Toelichting: de naam van het onderwerp is xxx Test. In het vak ‘Naam’ is ‘Griffie’ ingevuld.
Daaronder leest u de inhoud van het bericht.
Er is tweemaal gereageerd op het onderwerp. Beide malen door Ton. Bij beide reacties is een
bijlage gevoegd: een afbeelding (MduChatinier.jpg) en een pdf-bestand (onderwerptaxonomie17-03-09.pdf).
Nu er eenmaal een onderwerp gepubliceerd is, is er ook een mogelijkheid om te reageren. De
velden daarvoor en de werking ervan zijn niet anders dan wanneer u een onderwerp toevoegt.

