Sådan bruger du hjemmesiden

Der er åbne og lukkede sider – og man kan bevæge sig mellem åbne og lukkede sider på hhv.
klubniveau, distriktsniveau og til Inner Wheel Danmarks side. Det er først når alle klubber benytter
de nye sider, at man får fuldt udbytte af at kunne bevæge sig rundt på siderne. Inner Wheel
Danmarks og distrikternes sider er nye, og langt de fleste klubber er også gået over til de nye sider.

Klubside fx www.odense-sctknud.innerwheel.dk
Du er på en klubside, når farven er lyseblå. Højre kolonne redigeres fra centralt hold, men ellers
består siden af menuer for oven med forskellige punkter. På alle klubsider er der et punkt, der
hedder ”Inner Wheel Danmark” og ”Distrikter”, derudover er der menupunkter, som klubbens
webmaster har valgt.
Hvis du skal finde noget materiale i dit distrikt,
så klik på menupunktet ”Distrikter”, og vælg
dit distrikt – det kunne kalender, specielle
arrangementer, kontaktoplysninger på
distriktsbestyrelsen.
Hvis du skal finde noget materiale, som ligger
på hovedsiden – www.innerwheel.dk – fx IWI,
så skal du vælge menupunktet ”Inner Wheel
Danmark”
Hvis du vil finde en anden klubs hjemmeside,
og du ikke kender ”adressen”, så klik på
menupunktet ”Distrikter”, for på hver
distriktsside findes en menupunkt, der hedder
”Klubber i Distriktet”
Bemærk, at dette er den åbne side. Hvis du
skal på den lukkede side, skal ud logge ind
med brugernavn (dit medlemsnummer) og
adgangskode og klik på login. Har du glemt
din adgangskode, kan du klikke på linket
”Glemt adgangskode” (virker kun, hvis du har
angivet en mailadresse i medlemsregisteret).
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I højre kolonne finder du - udover login-feltet – Danmarks-kortet, hvor du kan finde klubber i hele
Danmark med angivelse af mødested og –tid.

Lige under kortet finder du ”Distrikt”, og du kan vælge en oversigt over klubprogrammer i det
distrikt, du ønsker at se (fx hvis du er i sommerhus i et andet distrikt, så kan du se, om der er en
klub/et møde, som du kunne tænke dig at deltage i).

Den åbne side er tænkt som en ”appetitvækker” bl.a. også til potentielle nye medlemmer, så jo
mere spændende den kan gøres med billeder, omtale af gode møder, masser af nyheder m.v. jo
bedre.
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Men det er på den lukkede side du som Inner Wheeler kan finde internt materiale, så når du er
logget ind finder du bl.a. på klubsiden (og distrikts- og hovedsider)
Ved klik på menupunktet ”Inner Wheel Danmark”
kommer du direkte ind på Inner Wheel Danmarks
lukkede side. Her finder du bl.a. referater fra
rådsmøder, materiale til landsmøder, m.v.

Ved klik på menupunktet ”Distrikter” kommer du
direkte ind på det valgte distrikts lukkede side. Her
finder du bl.a. referater fra distriktsmøder, diverse
vejledninger og materiale til distriktsmøder.

Vil du tilbage til den åbne side, så klikker du på ”Den
åbne side”. Bemærk, at man nu er logget ind, og
”login-feltet ser nu således ud.

Nu kan du gå direkte ind på den lukkede side (Gå til
interne system), men du kan også gå til din konto og
ændre oplysninger, eller du kan logge af. Hvis du
ikke husker at logge af, så skidt med det – du bliver
automatisk logget ud af systemet efter en halv times
tid.

Beskeder – har aldrig selv modtaget en 
Ændre din profil – fx ændre navn.
Ændre din e-mail – det er vigtigt, at den rigtige
mailadresse står her, bl.a. fordi IWI udsendes efter
den adresse, som er registreret.
Ændre din adgangskode – her kan koden ændres,
hvis du ønsker en anden.
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Men det er også på den lukkede side du finder følgende:
Framelding til møder eller tilmelding af gæster.
Her finder du medlemsregisteret, du kommer automatisk ind til
din klubs medlemmer, men ved et klik på distrikskort, kan du
finder andre klubbers medlemmer.
Her finder du din klubs månedsbreve, men ved klik på dit distrikt
kan du vælge andre klubber i distriktet eller klubber i andre
distrikter.
De øvrige bokse kan du klikke på – bestyrelser skal bruge boksen
”formularer”, når der fx skal indberettes nye bestyrelser.

Du kan finde vejledninger omkring brug af mødekalender, medlemsregister og månedsbreve på
den lukkede hovedside (men så er det jo bare at være på din klubs lukkede side og så klikke på
linket ”Inner Wheel Danmark”, og du er på den lukkede hovedside ).
Bemærk i øvrigt en ny mulighed – et søgefelt – på både den lukkede og åbne side, hvor man kan
søge efter fx ”vejledninger” – ”referater” – og forhåbentligt finder du det, du søger .
Prøv at ”surfe” rundt på din klubs hjemmeside, distriktets hjemmeside og Inner Wheel Danmarks
side – både de åbne og lukkede; du skulle gerne have mulighed for at vide, hvor du er. Lyseblå er
klubsider, mellemblå er distriktssider og mørkeblå er hovedsiden.

God fornøjelse med de nye sider
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