Kom igang med forum på FAB’s websted

På FAB's websted (fab-denhvideby.dk) har vi et ’forum’, og herunder får du en introduktion.

Information og engagement

Medlemmer af Vejlaget FAB, kan via dette forum ganske let udveksle aktuelle informationer og
debattere emner, som måtte være vigtige for FAB nu og i fremtiden.
Den lette tilgang giver mulighed for at alle (med adgang til internet) kan deltage, og således medvirke
til at styrke engagementet og hæve informationsniveauet.

Hvorledes fungerer et forum

Nogle vil sikkert allerede kende til brug af fora, men har du ikke prøvet det, så lad dig ikke afskrække.
Du vil hurtigt blive fortrolig med det, da det grundlæggende er ganske enkelt:
1. En bruger (kunne være dig) starter et nyt emne ved at skrive et indlæg.
2. Du og alle de andre brugere kan læse alle indlæg.
3. Hvis du læser et indlæg hvor du vil tilføje en kommentar eller bidrage til en diskusion, kan du svare
med et nyt indlæg, hvorved der opstår en tråd af indlæg om et givent emne.
4. En vigtig forum-funktion er muligheden for at abonnere, som blot betyder, at man kan vælge at få
en e-mail, når nogen har oprettet et emne, eller tilføjet en kommentar. Dette gør det meget nemt og
eﬀektivt at følge med i aktiviteten på forumet.
Begreber der ofte anvendes i et forum er ovenfor vist i kursiv.

Brug af forum

Forumet 'FAB internt' kan kun ses efter log ind, og her kan oprettes emner i følgende kategorier:
• Vejlaget FAB (emner af betydning for Vejlaget FAB)
• Opslagstavlen (meddelelser og information til kvarterets beboere)
• Køb, salg, bytte og gives væk (f.eks. originale bygningsdele m.m.)
Forumet 'FAB huse til salg' kan ses af alle der besøger websiden, men det kræver log ind at annoncere
hussalg.

Kom igang med forum

Du skal have brugernavn og adgangskode (ellers læs Brugerregistrering nedenfor).
Gå til webadressen: fab-denhvideby.dk

•
•
•
•

Hvis du ikke er logget ind, så klik på 👤 til højre på menulinien, derefter 'Log ind’
Klik i menuen på: Aktuelt -> Forum
Orienter dig på siden: læs - klik - læs, så vil du danne dig et overblik.
Få e-mail når der er nyt: i den øverste grønne linie, klik på ’Abonnementer’ og vælg ’Nye emner &
indlæg’
• i den øverste grønne linie, klik på ’Forum’ for at komme tilbage til forum overblikket.
• Opret dit første indlæg, hvis du har noget på hjerte.

Brugerregistrering

Gå til webadressen: fab-denhvideby.dk
Hvis du aldrig har fået oprettet dig som bruger:
• Klik på 👤 til højre på menulinien, derefter 'Brugeroprettelse' (på mobil 'Ny bruger')
Er du oprettet som bruger før 2019, men har endnu ikke fået oprettet en adgangskode til den nye
hjemmeside (eller har glemt din adgangskode):
• Klik på 👤 til højre på menulinien, derefter 'Glemt adgangskode'.
Bemærk: Du vil i begge situationer modtage en e-mail inden 24 timer som du skal reagere på (check
evt. din spam-mappe).
God fornøjelse, webadministrator Kurt Smith & webdesigner Jens Clausen - marts 2019

