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There are no translations available.
Begivenhedskalender II (Det sker II) bygger på vores google-kalender på domænet: veerst.dk.
Det kan faktisk blive meget enkelt for os alle sammen, hvis vi går over til at bruge
Google's kalendersystem.

Vi vil arbejde videre med at udbygge Google på Veerst.dk, fordi det rummer store fordele,
herunder at mange mobiltelefoner kan snakke direkte sammen med google-kalendere.

Foreløbig vil vi opfordre til, at hver forening opretter en google-kalender (kan gøres ved at
oprette en gmail, f.eks: veerst.sangforening@gmail.com til foreningen). I en gmail-konto er der
også en kalender. Hvis Veerst sangforening efterfølgende placerer sine begivenhedstider ind i
deres egen kalender og bagefter fortæller Veerst.dk om kalenderen, så kan sangforeningens
begivenheder komme automatisk ferm på: Det Sker II kalenderen her på hjemmesiden.

Fordelen ved at gøre som i eksemplet med sangforeningen er, at hver afsender af
begivenheder kun vil sidde med een kalender, nemlig deres egen, at opdatere. Det giver
følgende fordele for os alle:
- Hver forening / gruppe skal kun vedligeholde en eneste kalender, direkte selv, uden
besvær, i et særdeles enkelt system
- Veerst.dk (eller andre portaler) skal ikke skrive en eneste linie i kalenderen, hvormed
misforståelser etc. ikke kan opstå
- Hvis en forening / gruppe må aflyse noget eller ændre tidspunkt og flytte en begivenhed,
vil de øjeblikkeligt få det frem på Veerst.dk hvor alle vil se det med det samme (uden at skulle
have fat i nogen webmastere, etc. overhovedet)

Vi har oprettet et Google kalendersystem, som vi også stiller til rådighed, hvis I ikke vil nøjes
med en almindelig gmail konto til foreningen. Læs mere nedenfor. Men en gmail konto hos
hver enkelt afsender
af begivenheder
, som kan interessere borgerne i Veerst sogn, er en løsning, som vi kan stå helt inde for. Vi kan
stå inde for, at det vil gøre det meget enkelt at arbejde med for os alle sammen.

Hvis I helst vil fortsætte med at bruge Veerst kalenderen: "Det sker
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kalenderen" - den kalender, som nu har været her i lang tid

Med forfatterlogin og specielle kalenderlogins kan I bare fortsætte med at oprette, redigere og
slette egne begivenheder. Systemet er meget avanceret og samtidigt meget venligt at anvende.
Gentagne begivenheder er meget lette at oprette, man kan linke til alt andet indhold på
Veerst.dk og kode begivenheden sammen med de annoncer, som I selv kan oprette. Hvis der
er interesse herfor, kan et reservations-, interessetilkendegivelses- og tilmeldingssystem
bygges til.

2/3

Vil du eller foreningen hellere bruge Google kalender? Ingen problem!
Written by Administrator
Friday, 10 September 2010 23:45 - Last Updated Wednesday, 06 October 2010 12:21

Vi kan også tibyde jeres forening egen hjemmeside og mail på et
subdomæne
Vi kan også tilbyde din forening jeres helt eget domæne oven på veerst.dk f.eks. bylaug.veerst.
dk,
sgi
.veerst.dk,
teater
.veerst.dk,
lokalraad.
veerst.dk osv. Med sådan et selvstændigt domæne kan I opnå en mere selvstændig
fremtræden, oprette google kalendere, google docs, mail og google sites på jeres eget
subdomæne. Det hele er gratis, fordi det er en mulighed på den server, som veerst.dk i forvejen
er hostet på. Den er endda betalt langt frem i tiden!

Hver forening eller grupper af borgere kan oprette og vedligeholde egen mere selvstændig
hjemmeside, som er meget let at sætte op og redigere. Vi kan sagtens linke til de selvstændige
sider fra veerst.dk, så vi også kan binde det hele sammen.

Hvis I er en forening, henvend jer gerne om at få en gratis egen hjemmeside/server og
mailadresse/server mm. med subdomæne. Indholdet og justering af udseendet, skal I selv
ordne, men selve systemet kan vi forholdsvis hurtigt opsætte. Henvendelse kan ske til
Webmaster : veerst@yahoo.dk

Venlig hilsen

Webmaster
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