Handleiding voor het
'posten' van wedstrijdverslagen / 'uploaden van foto's
op de website van KFC Tongerlo
Hulpmiddel voor 'vliegende' reporters rond het veld.
Ploegafgevaardigden, trainers, ouders, grootouders, ...
In geval van vragen of onduidelijkheden kan je altijd een mail laten op
volgend adres > luk.deleeuw@icloud.be

STAP 1 > inloggen onder je eigen naam
● Je surft naar www.kfctongerlo.be/user (zet dit in je webbrowser, zijnde
Internet Explorer, Google Chrome of Fire Fox – alles werkt)
● Op het scherm User Account (zie afbeelding links) vul je je Username
en Password in (die heb je ontvangen van Jan Van Genechten (zoniet
even mailen)
● Klik op de Log in knop (oranje knop)
● Dit brengt je op een startscherm met je naam op – bovenin zie je een
zwarte balk met een aantal tabs (zie afbeelding rechts)

STAP 2a> een nieuwsitem op de website zetten
● Bovenaan je scherm links klik je op Content > er verschijnt een
menuutje onder Content (zie afbeelding links)
● Klik op Add content > er verschijnt opnieuw een menuutje onder.
● Klik op Blog entry > een ander scherm opent (zie afbeelding rechts)

STAP 2b > een nieuwsitem op de website zetten
● Je bent nu op het scherm “Create Blog entry”
● Ploeg > kies de juiste ploeg via de witte pijltjes toets – bv. U13
● Title > dit is de titel van je artikel/bijdrage – bv. U13 > KFC Tongerlo – VV
Laakdal 5-4
● Body > dit is het tekstveld voor je artikel/bijdrage (start altijd met de datum
van de wedstrijd)
● Text Format > vink wysiwyg aan – zo krijg je de tekst te zien zoals hij op
de site zal verschijnen. Je kan het document bewerken zoals in Word
(vetjes, cursief, etc.) – zie afbeelding links en rechts

STAP 2b bis > een nieuwsitem op de website zetten
● Blog images > klik op kies een bestand (bestand moet op je pc staan
om te kunnen uploaden) en kies vervolgens een foto. Klik daarna op
upload en je zal de foto zien verschijnen.
>> Om meerdere foto's aan het artikel te hangen – herhaal dan de vorige
stap voor elke foto die je wil tonen
>> Enkel foto's in volgend formaat (png gif jpg en jpeg) kunnen worden
gebruikt – foto's gemaakt met smartphones werken prima. Een groene
balk verschijnt met de boodschap dat je foto succesvol is ge-upload.

STAP 2b tris > een nieuwsitem op de website zetten
● Save > Klik op Save om het te bewaren en het resultaat te zien. Het laatst
geplaatste nieuwsitem wordt altijd als eerste op de site getoond.
● Er opent zich vanzelf een nieuw scherm (de website) met het geplaatste
nieuwsitem.
● Als je na het verschijnen niet tevreden bent over het resultaat kan je bij
Nieuwsberichten op jou artikel klikken (via de titel van je stuk). Alleen jou
artikel verschijnt met boven het artikel een view en edit knop. Door hier op
te klikken kan je de aanpassingen doen die je wil doorvoeren.
● Vergeet niet opnieuw op de Save knop te klikken

Van koudwatervrees naar ervaren ijsberen

