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1 Profiel van RuimteVoorDeWijk
1.1 Wat is het?
Een site op het internet waar aanbieders en afnemers van diverse 'ruimten' elkaar ontmoeten.

RuimteVoorDeWijk is een robuust en eenvoudig werkend internetportaal dat aanbieders en afnemers van ruimten bij elkaar brengt.
Elke wijk kan er een eigen wijkplaats krijgen die zowel vanuit het
portal www.ruimtevoordewijk.nl als met een uniek eigen webadres te
benaderen is. RuimteVoorDeWijk richt zich met name op medegebruik of multifunctioneel gebruik van ruimten. Denk bijvoorbeeld aan
een wijkvereniging die een ontmoetingsruimte zoekt. RuimteVoorDeWijk maakt de mogelijkheden zichtbaar en maakt van online reserveren een kinderspel. RuimteVoorDeWijk ondersteunt daarnaast samenwerkingsafspraken tussen aanbieders per wijkplaats, bijvoorbeeld over een sociale prijsstelling of over gezamenlijk sleutelbeheer.
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2 Basisfuncties (voor alle bezoekers)
2.1 Algemeen, waar vindt u wat?
Bij RuimteVoorDeWijk bevindt zich het hoofdmenu in de vorm van tabs bovenaan de pagina,
direct onder de banner. Van daaruit kunt u naar de portalpagina terugklikken, voor een wijkplaats kiezen of één van de websites van die wijkplaats bekijken. Om in te loggen als aanbieder of beheerder kunt u het makkelijkst helemaal links boven in het scherm op “aanmelden”
klikken.
Als u het tabblad 'wijkplaats hebt gekozen (de tab is dan wit), dan bestaat het scherm onder
de tabs steeds uit drie elementen:
1) Links vindt u de menu-opties die u ter beschikking heeft, zoals het kiezen van een
ruimte of het bekijken van een aanbieder. Wie als aanbieder of beheerder ingelogd is
ziet daar ook de diverse modulen. Onder het menu vindt u het prikbord met berichten
van de wijkplaats waarop u zich bevindt.
2) Rechts in het scherm bevindt zich altijd de activiteitenagenda van de wijkplaats.
3) In het midden vind u steeds de formulieren of de overzichten waar u om gevraagd
heeft.
Als u gebruik maakt van apparaten met kleinere schermen, zoals handhelds, netcomputers of
telefoons, dan zullen de drie elementen van het scherm onder elkaar gezet worden of ze worden onder verschillende menu-items ondergebracht. In ieder geval staan ze dan niet naast elkaar.

2.2 Het aanbod bekijken
Zodra u voor een bepaalde wijkplaats gekozen heeft, verschijnt een keuzescherm waarin u
met een aantal ludieke knoppen uw voorkeur voor een bepaald soort ruimte kunt aangeven.
Bijvoorbeeld voor recreëren of musiceren. Zodra u uw voorkeur heeft opgegeven krijgt u een
overzicht van beschikbare ruimten onder elkaar te zien.
Als u geen bruikbare ruimte vindt, of als blijkt dat de voor u bruikbare ruimte niet beschikbaar
is, kunt u een bericht op het prikbord achter laten. Dat bericht is ook voor andere bezoekers
van de wijkplaats zichtbaar. Het prikbord bericht wordt ook per mail doorgestuurd. U krijgt
daar een bevestiging van op het scherm te zien.
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2.3 Een ruimte selecteren en uw belangstelling voor het
huren van de ruimte opgeven
Als u een specifieke ruimte uit
het overzicht gekozen heeft,
dan krijgt u een scherm met
meer details van de ruimte te
zien.
Onder de detailgegevens bevindt zich een planner waarop
de gebruiksmogelijkheden zijn
aangegeven (dus wanneer de
ruimte voor derden beschikbaar
is). Bijvoorbeeld “wekelijks op
dinsdagavond van 19:00 tot
23:00 uur”. Door op een dergelijk 'mogelijkheid' te klikken
wordt u in de gelegenheid gesteld om de details van deze
mogelijkheid te bewerken in
een apart bewerkingsscherm
onderaan de pagina. De planner staat normaal in de stand
waarin u de gebruiksmogelijkheden in een lijst onder elkaar
ziet. Door de tab 'agenda' aan
te klikken komt de planner in
de agendastand en kunt u precies zien wanneer de ruimte vrij
is. (Dat wil zeggen, als de aanbieder de reserveringen netjes
heeft bijgehouden).
Gebruiksmogelijkheden zijn in
de agenda herkenbaar aan de
groene kleur. In het maandoverzicht zijn
alleen de dagen waarop de ruimte daadwerkelijk beschikbaar is groen gekleurd (en
aanklikbaar). Zodra u een beschikbare datum heeft aangeklikt wordt die dag in een
horizontaal dagbalkje afgebeeld en kunt u
op het groene deel daarvan klikken om uw
belangstelling kenbaar te maken. U ziet dan
ook meteen of er geen andere reserveringen op die dag zijn. Dergelijk reserveringen
zijn smaller dan het groene deel van het
balkje en hebben andere kleuren. Als u wil
weten wat die kleuren beteken kunt u de
legenda aanklikken. Het overzicht van de
door u gekozen mogelijkheden ziet er nu uit
als in de figuur rechts:
Uw keuze is zowel in het dagbalkje te zien
(als een blauw balkje) en in de keuzelijst
(als een lichtgekleurd tableau). Als u op het
witte tableau klikt wordt u in de gelegheid
gesteld om de gebruiksmogelijkheid te be-
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werken of te verwijderen. In de plaats van het aangeklikte witte tableau komt dan een beknopt bewerkingsscherm dat er ongeveer als volgt uitziet (de daadwerkelijke opmaak kan per
wijkplaats verschillen):

U kunt hierin de tijden aanpassen, de datum veranderen en voor een andere type gebruikmogelijkheid kiezen (bijvoorbeeld voor 'tweewekelijks' in plaats van voor 'wekelijks'). Let wel op
dat de kans dat u de ruimte daadwerkelijk kunt huren afneemt naarmate u sterker afwijkt van
de opgegeven tijden en data. De aanbieder heeft die tijden immers niet voor niets opgegeven. Houdt u er in ieder geval rekening mee dat de aanbieder contact met u zoekt om te
overleggen, voordat u de ruimte toegewezen krijgt.

U kunt nu ook andere gebruiksmogelijkheden aan uw keuzelijst
toevoegen. Ook kunt u uw zoektocht naar ruimten voortzetten. U
kunt ook andere ruimten selecteren en daar een gebruiksmogelijkheid van aanklikken. Die gebruiksmogelijkheid wordt dan
toegevoegd aan uw keuzelijst. U
kunt zelfs over verschillende
wijkplaatsen heen een selectie
maken (ook al zal dat niet vaak
nodig zijn). Als u tevreden bent
over uw selectie, kunt u het formulier onderaan de pagina invullen en het formulier verzenden.

Als u vervolgens een bevestiging
te zien krijgt, dan is er inmiddels
een e-mail verstuurd aan de aanbieder(s) (en aan de andere partijen die eventueel bij de verhuur
en bij de administratieve afhandeling daarvan betrokken zijn).
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2.4 Een bericht op het prikbord plaatsen
Als bezoeker kunt u alleen een bericht achter laten als u eerst een overzicht van ruimten (zie
2.2) heeft gekozen (zie 3.4). Onderaan het overzicht heeft u de mogelijk om een dergelijk bericht op te stellen. Het bericht wordt ook per e-mail aan de dienstdoende beheerder van het
prikbord doorgestuurd. U krijgt een bevestiging als het gelukt is.

2.5 Registreren
U kunt zich als nieuwe aanbieder registreren of u kunt zich als medewerker of vrijwilliger bij
een bestaande aanbieder (bijvoorbeeld het wijkcentrum bij u in de buurt) registeren. U vindt
daartoe helemaal boven in het scherm, in kleine letters, de volgende drie opties:
registreer bij wijkplaats: nieuw / bestaand / Ede-Oost

De laatste optie verschijnt overigens alleen in beeld als u zich al op een wijkplaats bevindt en
bevat uiteraard ook de naam van die wijkplaats (in dit voorbeeld is dat Ede-Oost). U kiest nu
voor een bestaande wijkplaats als u hebt gezien dat uw wijkplaats al actief is. U bent bijvoorbeeld in Zwolle-Ittersum gevestigd en u heeft op de portal pagina gezien dat die wijkplaats al
actief is. Het kan ook zijn dat u zich al op de wijkplaats bevindt waar u zich wilt registreren. U
ziet de naam van die wijkplaats dan als derde optie om aan te klikken. In het voorbeeld hierboven is dat Ede-Oost. In alle andere gevallen kiest u voor 'nieuw'.
U krijgt dan eerst de voorwaarden voor registratie te zien. Voor nieuwe wijkplaatsen zijn dat
de standaardvoorwaarden. Bij bestaande wijkplaatsen kunnen de voorwaarden 'in principe'
van wijkplaats tot wijkplaats verschillen. Als u akkoord gaat met de voorwaarden, dan verschijnt er een eenvoudig invoerscherm, zoals hieronder getoond, met slechts een handvol velden. Na invullen en op 'bewaren' drukken bent u geregistreerd.

Bent u aanbieder, let dan op het volgende:
–

kies een verstandige subdomeinnaam. Die is de basis van uw eigen website, bijvoorbeeld 'voorbeeldcentrum.ruimtevoordewijk.nl'. De naam die u hier kiest kunt u later
niet meer zelf aanpassen (subdomeinen moeten namelijk uniek zijn).

–

Kies bij 'Uw naam' voor de naam van uw organisatie. U kunt zich later altijd nog onder uw eigen naam bij uw eigen organisatie als medewerker registreren. (Overigens
kunt u de naam die u hier opgeeft later wel gewoon aanpassen.)

Bent u vrijwilliger, let er dan op dat u bij “U registreert zich als “wel eerst aanklikt dat u zich
als zodanig wilt registreren en kies daaronder dan ook de juiste organisatie.
Na registratie kunt zich direct aanmelden met de door u zelf opgegeven gegevens.
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3 Geavanceerde functies (voor aanbieders)
3.1 Aanmelden (inloggen in het systeem)
De mogelijkheid tot aanmelden vindt u helemaal uiterst linksboven in het scherm. Nadat u als
aanbieder of vrijwilliger/medewerker bent aangemeld, komt u automatisch op uw eigen wijkplaats terecht. (U kunt pas na een andere wijkplaats als u zich eerst weer afmeldt!)

3.2 Eigen profiel beheren
Zodra u zich heeft aangemeld bent u voor een bezoeker herkenbaar als een aanbieder van
ruimten en kunnen bezoekers uw profiel aanklikken. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk een profiel van uzelf aan te maken. Dat doet u door in het hoofdmenu voor MijnProfiel
te kiezen. Als u vervolgens voor 'bewerken' kiest kunt u een tekst van uzelf invoegen en een
foto uploaden. U kunt in dit scherm ook uw persoonlijke gegevens en uw inloggegevens aanpassen.

3.3 Ruimten aanmaken en beschikbaarheid opgeven.
Door in het hoofdmenu de optie MijnRuimten te kiezen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw
ruimten aan te maken, of reeds door u aangemaakte ruimten te bewerken.
Er zijn slechts enkele verplichte velden (aangegeven met een sterretje *). Het verdient echter
aanbeveling om zo compleet mogelijk met uw gegevens te zijn. U zult uw ruimte dan eerder
verhuren.
Eerder aangemaakte ruimten verschijnen in een lijst aan de linkerkant van het scherm. U kunt
uit die lijst kiezen, waarna u de gekozen ruimte kunt bewerken of verwijderen.
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Als u de details van de ruimte heeft ingevuld en eventueel een foto van de ruimte geüpload
heeft, kunt u daaronder de gebruiksmogelijkheden opgeven. Eenmaal opgegeven gebruiksmogelijkheden kunt u ook weer aanklikken om ze bij te werken of te verwijderen.
Eenmaal opgegeven gebruiksmogelijkheden worden in de planner
in regels onder elkaar beschreven,
bijvoorbeeld door een regel als
“wekelijks op dinsdagavond van
19:00 tot 23:00 uur”. Als u op zo'n
regel klikt kunt u de opgegeven
mogelijkheid daarna weer aanpassen of verwijderen. De planner bevat naast een overzicht van mogelijkheden ook een tabblad 'agenda'.
Eenmaal aangemaakte gebruiksmogelijkheden kunt u ook via die
agenda opsporen, en aanklikken
om ze vervolgens te bewerken.

Als u voor een ruimte geen gebruiksmogelijkheden opgeeft, dan
wordt deze ruimte ook niet op het
internet in overzichten getoond.
Bezoekers kunnen dan geen belangstelling opgeven voor het huren van die ruimte. Desondanks
kunt u wel van het reserveringssysteem van RuimteVoorDeWijk
gebruik maken voor die ruimte.
Dat is van belang omdat u het reserveringssysteem wellicht voor
meer ruimten wilt gebruiken dan
die welke u voor medegebruik beschikbaar heeft gesteld.

3.4 Berichten opstellen en beheren (prikbord)
U kunt berichten voor het prikbord maken door in het hoofdmenu te kiezen voor MijnBerichten. U krijgt dan links een overzicht van de eerder door u opgestelde berichten te zien. Daar
kunt u uit selecteren en u kunt het geselecteerde bericht bewerken of verwijderen. U kunt
hier ook een nieuw bericht aanmaken. Als u als aanbieder ben aangemeld (dus niet als aangesloten medewerker of vrijwilliger) dan kunt u hier ook prikbordberichten beheren/verwijderen die bezoekers op de wijkplaats hebben achtergelaten.

3.5 Reserveringen maken en beheren
Om reserveringen aan te maken voor uw ruimte kiest u in het hoofdmenu voor 'MijnReserveringen'. U kunt dan links uit een overzicht van uw ruimten, de ruimte kiezen waarvan u de reserveringen wilt beheren.
Het reserveringsscherm bestaat uit drie onderdelen:
–

Bovenaan is beknopte informatie van de ruimte gegeven zodat u altijd weet van welke ruimte u de reserveringen bewerkt.
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–

Daaronder bevind zich een planner. U kunt met tabbladen wisselen tussen de herhaalafspraken en de agenda. De planner verschijnt overigens pas, nadat u voor de
geselecteerde ruimte een eerste reservering heeft aangemaakt.

–

Onderaan bevindt zich het bewerkingsformulier, waarop u gemaakte reserveringen
kunt bekijken of nieuwe reserveringen aan kunt maken.

Als u in de planner voor het tabblad herhaalafspraken kiest, worden de herhaalafspraken in
een lijst met reserveringsregels getoond. Een reserveringsregel kan bijvoorbeeld luiden: “wekelijks op dinsdagavond van 19:00 tot 23:00 uur”. U kunt een dergelijke regel selecteren door
hem aan te klikken, waarna u de herhaalafspraak in het bewerkingsformulier kunt bewerken.
Als u in de planner voor de agenda kiest, dan krijgt u een maandoverzicht te zien. U kunt tot
drie maandoverzichten naast elkaar zichtbaar maken. U kunt naar voorgaande en toekomstige
maanden klikken en u kunt naar voorgaande en toekomstige jaren gaan. In het maandoverzicht kunt u een specifieke datum of een weeknummer aanklikken. Als u een datum aanklikt,
dan wordt die dag op een horizontaal 'dagbalkje' afgebeeld. Als u een weeknummer aanklikt,
dan wordt een weekoverzicht van dagbalkjes onder elkaar getoond.
In een dagbalkje worden de gebruiksmogelijkheden van een ruimte, voor zover u die heeft
opgegeven, op de achtergrond met brede donkergroene balken getoond. Reserveringen worden met smallere balken en met andere kleuren afgebeeld. Een kleur staat voor een bepaalde
status van de reservering. Bijvoorbeeld 'belangstelling geregistreerd' of 'verhuurd'. Als u wilt
weten wat die kleuren beteken kunt u de legenda aanklikken. Diezelfde kleuren worden ook
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in het maandoverzicht gebruikt. Als u wat meer ervaring in het gebruik heeft, dan kunt u dus
al in het maandoverzicht zien welk soort reserveringen er op een bepaalde dag zijn gemaakt.
Er is één soort reservering die behalve door uzelf, ook door bezoekers van uw wijkplaats gemaakt kan worden. Dat zijn de belangstellingsregistraties, die u herkent aan de oranje kleur.
In het dagbalkje kunt u op een reservering klikken of op een leeg tijdsvak. (Er volgt in het reserveringsscherm geen effect als u de donkergroene balken aanklikt, die de gebruiksmogelijkheden weergeven. Deze gebruiksmogelijkheden beheert u vanuit het scherm MijnRuimten.)
Als u op een reservering klikt, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om die reservering in
het bewerkingsformulier te bewerken of te verwijderen. U kunt dan ook de status van de reservering veranderen. Bijvoorbeeld van 'gereserveerd' naar 'verhuurd'. De reservering zal vanaf dat moment in een andere kleur weergegeven worden. Als u daarentegen op het dagbalkje
een leeg tijdsvak aanklikt, waar nog geen reservering is, dan wordt automatisch een nieuwe
reservering voor u aangemaakt, die met de begin en eindtijd van de aangeklikte vak overeenkomt. U wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om die nieuwe reservering in het bewerkingsformulier aan te passen, of de aangemaakte reservering weer ongedaan te maken.
Nieuwe reserveringen kunt u echter ook met het bewerkingsformulier aanmaken. U heeft
daar de planner niet per se bij nodig. Kies daarvoor op de knop 'toevoegen' (in sommige versies staat er op de knop 'reservering toevoegen').

3.6 Activiteiten online zetten (activiteitenagenda vullen)
Een activiteit online zetten doet u vanuit het bewerkingsformulier in het reserveringsscherm
(zie vorige paragraaf voor een beschrijving van het reserveringsscherm).

In het bewerkingsformulier vindt u de optie 'In de activiteitenagenda opnemen?'. Als u daar
voor 'ja' kiest krijgt u de gelegenheid om een pakkende titel voor de activiteit op te geven en
een foto te uploaden. Zorgt u er voor dat de velden met de naam van de contactpersoon en
de bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon goed zijn ingevuld. Die verschijnen online, evenals het veld met opmerkingen/aankondiging, dat de beschrijving van de online activiPagina 11 van 18
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teit dient te bevatten. De velden die van belang zijn voor de online agenda zijn apart omkaderd.
Zodra u vervolgens op 'bewaren' klikt, wordt de activiteit online gezet. U kunt de activiteit
weer offline krijgen door de optie 'Deze reservering online?' op 'nee' te zetten.

3.7 De module MijnMensen
Deze module stelt u in staat om rechten te verlenen aan vrijwilligers of medewerkers die zich
bij u hebben geregistreerd. In een eenvoudig scherm kunt u per medewerker de modulen
aanklikken waar hij of zij toegang toe krijgt. De medewerker heeft dan in die module precies
evenveel mogelijkheden als u. ( Om die reden kunt u zelf ook gewoon als medewerker inloggen. Uw hoofdaccount gebruikt u dan alleen indien nodig, zoals bij het aanpassen van uw organisatiegegevens of voor het verwijderen van prikbordberichten )

3.8 De module MijnArtikelen
De module MijnArtikelen is bedoeld om snel zelf een website in elkaar te zetten. De module
maakt geen onderdeel uit van de standaardmodulen van RuimteVoorDeWijk. U moet hem dus
apart aanvragen. Dat kan via info@ruimtevoordewijk.nl. Vermeldt u dan uw gebruikersnaam,
de door u gekozen subdomeinnaam (die is namelijk uniek) en uw telefoonnummer. Uw module wordt dan binnen 48 uur geactiveerd en u krijgt een overeenkomst opgestuurd. Wij verwachten die dan binnen twee weken geretourneerd. De kosten van de module staan op de
website (rechtsboven kunt u op “meer informatie” klikken).

Het artikelenscherm
In de volgende paragraaf krijgt u een snelle beginnersinstructie. Als u die eenmaal onder de
knie heeft, dan kunt u in de daaropvolgende paragraaf nog enkele meer geavanceerde opties
uitproberen.
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3.8.1 Snelle introductie - “crash course” in 10 stappen
1. Als de module geactiveerd is en u logt in bij RuimteVoorDeWijk, dan komt u direct op
uw nieuwe website terecht. Dat is alleen nog niet echt een website omdat u nog geen
artikelen heeft aangemaakt.
(Als u relatief kort na de vorige keer inlogt, toen de module MijnArtikelen nog niet geactiveerd was, dan kan het zijn dat het systeem uw oude settings nog heeft onthouden. U ziet de lege website dan niet. Gaat u dan eerst even naar een andere wijkplaats voordat u opnieuw aanmeldt. Het systeem heeft zich dan namelijk gereset).
2. Als u vervolgens het tabblad ‘wijkplaats’ kiest, dan kun u daar kiezen voor MijnArtikelen. U vindt dan midden op uw computerscherm een knop waar u een eerste artikel
mee aan kunt maken. Het artikelenscherm dat verschijnt nadat u die knop heeft ingedruk is alles wat u nodig heeft om de website te bouwen. In MijnArtikelen bestaat het
bouwen van een site uitsluitend uit het aanmaken van artikelen. Onder een artikel
wordt een stuk tekst met of zonder plaatje verstaan. Een plaatje zonder tekst mag
ook. ( Merk op dat het artikelenscherm is opgebouwd uit een linker en een rechterkant. De linkerkant bevat de inhoud van het artikel en de rechterkant de instellingen.)
3. Maak voor uw eerste artikelen in ieder geval een titel aan. Die kunt u helemaal links
boven invullen. Vergeet niet om het artikel te bewaren. Realiseert u zich ook dat de
onderdelen “tekstbody deel2” en “tekstbody deel3” alleen verschijnen als de bezoeker
van de homepage doorklikt naar de artikelpagina. Dat werkt zoals bij een online krant.
U leest de kop en kijkt naar het plaatje en u klikt dan door naar meer informatie als u
geboeid bent. Laat het vakje “publiceer op pagina” voorlopig nog even leeg. Het effect
daarvan is dat de artikelen die u maakt op de openingspagina van uw site komen te
staan.
4. Maak eens wat verschillende artikelen aan van het soort links, rechts en midden en
klik dan (na bewaren) naar het tabblad waar de naam van uw site op staat (naast
“wijkplaats”). U ziet dan wat uw bemoeienissen tot dan hebben opgeleverd.
5. Merk op dat de artikelen voorzien zijn van een knopje waar een rode B in een rood
vierkantje op staat. De B staat voor Bewerken. Als u op het knopje klikt dan gaat u terug naar het artikelenscherm voor dat artikel. Als u daar dan weer voor 'bewerken'
kiest, dan kun u verder gaan met het schrijven van uw artikel. Dat het knopje ook een
gele achtergrond heeft betekent dat het artikel nog niet online staat. Dat kunt u doen
door in het bewerkingsscherm voor “ja” te kiezen bij “staat online”. De gele achtergrond van het knopje wordt dan transparant.
[ Merk ook op dat deze rode B'tjes alleen worden weergegeven zolang de module
MijnArtikelen actief is. Als u op de wijkplaats voor een andere module kiest, bijvoorbeeld MijnMensen, dan zult u de knopjes niet meer zien als u naar uw website gaat. ]
6. Probeert u een artikel ook eens bovenaan de pagina te zetten en stoei eens wat met
de volgorde (ook dat is aan de rechterkant van het artikelenscherm in te stellen).
7. Probeer ook eens wat plaatjes te uploaden en probeer verschillende groottes uit.
(klein – midden – groot, rechtsonder in het artikelenscherm). Kijkt u ook eens wat het
verschil is tussen een plaatje met onderschrift en een plaatje zonder onderschrift.
8. Maak nu eens wat artikelen aan op een tweede pagina. U hoeft die pagina niet eerst
aan te maken. U geeft gewoon bij “publiceer op pagina” (aan de rechterkant van het
artikelenscherm, wat verder naar onderen) de naam van de pagina waar u het artikel
op geplaatst wilt hebben.
9. U kunt nu een eerste menuknop maken door een artikel van het soort “menu’ aan te
maken. Zorg dat u bij op alle pagina's! De optie “ja” instelt. Een hoofdmenu moet immers op elke pagina van uw site zichtbaar blijven. Geef als titel, hoe u wil dat het menu-item voor de gebruiker heet. U kiest nu bij “verwijs naar pagina:” als optie, de pagina waar u wilt dat de menuknop naar verwijst. U ziet in dat lijstjes dan alle paginanamen die u eerder bij “publiceer op pagina” hebt benoemd.
10. Bekijk de pagina ook eens in uw subdomein. Dus niet op www.ruimtevoordewijk.nl
waarop u inlogt om de pagina's te bewerken, maar op UwSubdomeinNaam.ruimtevoordewijk.nl. Merk op dat u dan alleen uw eigen site ziet. De andere elementen van
RuimteVoorDeWijk zijn verdwenen.
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3.8.2 overige opties van de module MijnArtikelen
1. Grotere plaatjes uploaden: Als u normaal gesproken een bestand upload bij RuimteVoorDeWijk, dan worden er verschillende versies van het bestand bewaard, met verschillende aantallen pixels. Uit overwegingen van efficiëntie wordt het originele bestand, dat vaak vele malen groter is, weggegooid. U kunt dat echter omzeilen door
een bestand te uploaden waarvan de bestandsnaam met “rvdw_” begint (vergeet de
'underscore' aan het eind niet). In dat geval wordt als grootste formaat, uw originele
bestand bewaard. Die wordt dan getoond als u in het artikelenscherm instelt dat u de
grootste variant van het plaatje wilt weergeven (u kunt dat rechtsonder bij afmeting op
homepage of bij afmeting op artikelpagina in het artikelenscherm instellen). U wordt
op die manier in staat gesteld om heel precies te bepalen hoe groot u het plaatje wilt
hebben (kan ook heel klein zijn).
2. Het uploaden van een banner. De banner is het deel van de site dat helemaal boven
in de browser staat. Maak daartoe een artikel aan van het soort “banner”. Dat doet u
door bij Soort artikel voor “banner” te kiezen. Bij de overige velden van het artikelenscherm hoeft u dan niets in te vullen omdat daar toch niets mee gedaan wordt. Het is
overigens wel handig om bij de titel “banner” in te vullen omdat u het artikel dan sneller terugvindt in uw overzicht van artikelen. Het door u opgestuurde plaatje wordt van
links tot rechts herhaald. Als de bezoeker van uw site op de banner klikt, dan wordt hij
of zij naar de openingspagina van uw site doorverwezen. Overigens zien de bezoekers van uw site de banner alleen als ze de site in uw eigen subdomein bekijken, dus
niet vanuit www.ruimtevoordewijk.nl. Uzelf kunt de banner van daaruit wel zien, maar
alleen als u ingelogd bent en de module MijnArtikelen geactiveerd heeft.
3. Een pagina van een achtergrond voorzien. U maakt een artikel aan en kiest bij Soort
artikel voor “achtergrond”. U kunt nu een bestand voor de achtergrond uploaden. Het
plaatje wordt steeds herhaald. Eerst van links naar rechts en dan van boven naar beneden. Als het plaatje voldoende pixels heeft, dan wordt het plaatje over de volle
breedte van de pagina getoond (de verhoudingen van het plaatje blijft altijd gehandhaafd. Het plaatje wordt daaronder herhaald (of eerder afgekapt) totdat de pagina is
afgelopen.
Tip voor banners en achtergronden: Zowel banners als achtergronden kunt u voor
elke pagina apart instellen. Zet het artikel met de banner of achtergrond daartoe op
de betreffende pagina (te benoemen bij bij “publiceer op pagina”). Uiteraard kunt u
ook één banner en/of één achtergrond voor alle pagina's instellen. Zorgt u er in dat
geval voor dat u bij de instelling op alle pagina's! de optie “ja” instelt. U hoeft in dat
laatste geval de pagina niet te benoemen waarop u de plaatjes wilt plaatsen.
extra tip: Zowel voor banners als achtergronden geldt dat u de afmetingen van de
plaatjes heel precies kunt bepalen. Volg daartoe de aanwijzingen bij punt 1 op.
4. html code. Wie een beetje verstand heeft van html code kan na hartelust experimenteren. Er zijn geen restricties in het gebruik van html codes. U kunt de diverse tekstbody's dan ook gewoon gebruiken om youtube filmpjes in te sluiten of om externe
plaatjes in te sluiten. U kunt in dat geval met MijnArtikelen een structuur van artikelen
opbouwen die u als een raamwerk gebruikt voor het tonen van uw eigen html pagina's. De risico's zijn dan natuurlijk wel voor u. Wie fouten maakt in html code krijgt al
snel een slordige site.
5. Youtube films. Youtube films kunt u op uw site door de zogenaamde “insluitcode” van
een filmpje op te halen van de youtube site. Die kunt u in één van de tekstvakken van
het artikelenscherm plaatsen (en bewaren).
6. Submenu's aanmaken. U maakt een submenu op dezelfde manier aan als een menu,
alleen kiest u dan als artikelsoort voor “submenu” en zet u het submenu op één pagina in plaats van op alle pagina's. MijnArtikelen stelt u in staat om subpagina op een
handige manier te benoemen. Stel dat u een pagina heeft gemaakt die “contact” heet.
Dan kunt een artikel met een routebeschrijving op een subpagina zetten die u “contact_route” noemt. U maakt nu een submenu-artikel aan met de titel “routebeschrijving” die u de pagina “contact” zet en laat die naar de pagina contact_route verwijzen.
RuimteVoorDeWijk weet nu dat 'contact_route' een subpagina van 'contact' is. (Zie
www.vitha.nl voor voorbeelden hoe het submenu zich dan gedraagt.) Verder dan
submenus gaat MijnArtikelen overigens niet.
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3.8.3 Integreer RuimteVoorDeWijk met uw website.
U kunt drie verschillende onderdelen van RuimteVoorDeWijk naar uw website toehalen:
1) de online agenda, die bij RuimteVoorDeWijk normaal gesproken aan de rechterkant
van het scherm verschijnt.
2) Het scherm met de detailinformatie, die u normaal gesproken in het midden aantreft.
3) Het menu met daaronder het prikbord, dat normaal gesproken links staat.
Om deze onderdelen naar uw website toe te halen maakt u een artikel aan, waarin als subtitel
de volgende code zet
1) 'ii_agenda' om de agenda te laten zien
2) 'ii_details' om het detailscherm te laten zien.
3) 'ii_menu' om het menu met daaronder het prikbord te laten zien.
De eerste twee letters zijn steeds een 'i' en de derde een underscore (“_”) !
Het item van uw keuze wordt nu getoond op de plek waar normaal gesproken de subtitel van
het artikel zou verschijnen.
vrijheidsgraden
Merk op dat u de vrijheid heeft om deze onderdelen overal op uw site te zetten. Op een pagina of subpagina naar keuze, en op een plek waar u ze op de pagina wilt hebben.
Houdt u er echter rekening mee dat er een samenhang is tussen de agenda en het detailschem. Als u namelijk een item uit de agenda aanklikt, dan worden de details daarvan in het
detailscherm getoond. En als u in het menu iets aanklikt, dan wordt uw keuze ook in het detailsscherm getoond. Het heeft daarom niet veel zin om op een pagina alleen het menu te zetten.
Tip: Een handige indeling is dat u de agenda en het detailscherm op dezelfde pagina zet. De
agenda zet u links en het detailscherm zet u in het midden.
U kunt de overige velden van het artikel trouwens ook gewoon vullen. U kunt er dus een titel
boven zetten of een plaatje met toelichtende tekst eronder, etc..
alleen uw eigen informatie tonen of van de gehele wijkplaats?
Standaard worden nu alle ruimten, activiteiten en aangesloten medewerkers/vrijwilligers van
de gehele wijkplaats getoond. Dus als er ook andere aanbieders op de wijkplaats zijn, dan
staat hun informatie ook op uw site. Als u dat niet wilt, dus als u alleen uw eigen informatie
wilt tonen, dan kunt u in de banner van uw site bij 'subtitel' het woordje 'aanbieder' plaatsen.
Alleen uw eigen gegevens worden dan getoond. U kunt op die site ook expliciet aangeven dat
u juist wel de gegevens van anderen mee wilt nemen. Type dan “wijkplaats' bij de subtitel.
[ Informatie over het aanmaken van een banner vind u in de vorige paragraaf op de vorige pagina. Merk daarbij op dat u deze functie ook al vast op kunt starten als uw banner nog geen
plaatje bevat, en dus nog niet als banner te zien is. ]
opmaak
Als u de opmaak van uw website aan uw eigen huisstijl laat aanpassen, dan kunt u ook de opmaak van de drie RuimteVoorDeWijk onderdelen daarin meenemen. Ze verschijnen dan als
een integraal onderdeel van uw site, in dezelfde huisstijl.
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4 Functies voor wijkplaatsbeheerders
De wijkplaatsbeheerder heeft alle voorgaande functies ter beschikking. Daarnaast heeft hij
twee andere functies ter beschikking waarmee hij zijn beheertaken kan vervullen.

4.1 Afspraken beheren
Als u in het hoofdmenu de optie 'afspraken' kiest, dan krijgt u een overzicht van de afspraken
op uw wijkplaats. Deze afspraken worden bij het aanmaken van uw wijkplaats door de webmaster van RuimteVoorDeWijk aangemaakt. Hij doet dat op basis van de input die hij van de
adviseur heeft gekregen, die samen met u, als beheerder van de wijkplaats, de initiële afsprakenset heeft opgesteld.

U kunt deze afspraken zelf aanpassen. U kunt bedragen van huurprijzen aanpassen, de percentages voor afdracht en borgsommen veranderen en u kunt bij de beheersrollen een andere aanbieder op uw wijkplaats kiezen, die vanaf dan de betreffende rol gaat waarnemen. U
kunt vervolgens instellen dat de gemaakte afspraken al of niet automatisch voor nieuwe aanbieders gelden.
Afspraken kan men buiten werking stellen door percentages en bedragen "op nul te stellen"
en bij beheerrollen te kiezen voor "de aanbieder zelf". Buiten werking gestelde afspraken worden bovendien niet aan andere aanbieders van uw wijkplaats getoond.

4.2 Wijkplaatsbeheer
In het scherm 'wijkplaatsbeheer' krijgt u aan de linkerkant een overzicht van aanbieders op
uw wijkplaats. Als u daaruit een aanbieder kiest, kun u voor hem aangeven welke afspraken
er gelden en welke niet. Als u bij de 'afspraken' (zie vorige paragraaf) heeft ingesteld dat uw
wijkplaatsafspraken automatisch voor nieuwe aanbieders gelden, dan staan alle afspraken automatisch op 'ja', anders staan ze automatisch op 'nee'. U kunt nu per afspraak uitzonderingen maken voor de specifieke, door u geselecteerde aanbieder.
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Bovenin dit afsprakenformulier vindt u de mogelijkheid om door te klikken naar de ruimten en
de reserveringen van de door u gekozen aanbieder. Als beheerder kunt u dus de ruimten en
reserveringen van andere aanbieders bewerken en beheren! Dat is met name van belang als
u heeft afgesproken dat uw wijkplaats centraal zal worden geadministreerd, of als u heeft afgesproken dat de beheerder als administratieve achtervang dienst zal doen.

Eenmaal in het reserveringsscherm of in het ruimtescherm, kunt u naar andere ruimten van
de aanbieder doorklikken om de reserveringen of ruimten van deze aanbieder te beheren. U
kunt van ruimte blijven wisselen zolang u geen andere keuze uit het hoofdmenu maakt. Zodra
u echter in het hoofdmenu een andere optie kiest, dient u eerst weer terug te keren naar het
scherm 'wijkplaatsbeheer', om daar een aanbieder te selecteren en voor deze aanbieder de
reserveringen of ruimten te kunnen beheren.
Als u zich in het wijkplaatsbeheerscherm bevindt en u wilt uw eigen ruimten of uw eigen reserveringen beheren, dan dient u twee keer op het betreffende hoofdmenu (MijnRuimten of
MijnReserveringen) te klikken. Het systeem denkt anders dat u, als beheerder, de ruimten of
reserveringen van een (door u geselecteerde) andere aanbieder wilt gaan beheren.
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4.3 Aanbieders verwijderen
Net als elke andere gebruiker kunt u het profiel van een aanbieder van uw wijkplaats bekijken
door op in het hoofdmenu voor 'aanbieders' te kiezen en in het overzicht één van de aanbieders op uw wijkplaats aan te klikken.

Als u als beheerder bent ingelogd, krijgt u echter een knop te beschikking waarmee u deze
aanbieder kunt verwijderen. Als u op die knop klikt, wordt u nog één keer om een bevestiging
gevraagd. Als u dan bevestigd, worden de aanbieder, en alle gegevens van die aanbieder, inclusief de door hem of haar opgegeven ruimten, mogelijkheden, reserveringen en online activiteiten uit de database verwijderd. Hiermee wordt u in staat gesteld om ongewenste aanbieders van uw wijkplaats te weren. Het wordt echter aanbevolen om voorzichtig met deze bevoegdheid om te gaan. Neem bij voorkeur eerst contact op met aanbieders die zich naar uw
bevinding onbehoorlijk gedragen en bespreek met hen hoe zij zich beter aan de voorwaarden
kunnen aanpassen, voordat u ze verwijdert.
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