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Invoeren van gegevens voor de landelijke agenda. 

Bij de agenda wordt gewerkt met de plug-in Events. Events is de meest gebruikte plug-in 

voor dit soort toepassing. 

 

Bij het inloggen op de website zult je nu zien dat je een extra menu item in de bovenbalk ziet, 

namelijk "Mijn sites". 

Je kunt hier kiezen tussen twee mogelijkheden 

1. De Alliance Française Pays-Bas en 2. De website van de eigen Alliance. 

Bij keuze 2, voor de eigen Alliance zijn er geen wijzigingen. 

 

Met keuze 1 kom je op de landelijke website en heb je toestemming om de Events (=agenda) 

in te vullen. Dit betreft de landelijke agenda. 

Tot nu toe heeft de web commissie de landelijk agenda zoveel mogelijk ingevuld voor alle 

Alliances. In het nieuwe jaar is elke Alliance verantwoordelijk voor het zelf invoeren van de 

agenda. 

Voor de webmasters die al eerder "concept" mogelijkheden hadden is dat nu ook aangepast 

en kun je het evenement incl. de afbeelding zelf invullen.  

Het invullen gaat relatief makkelijk en je wordt door de mogelijkheden geleid.   

In het dashboard kies je voor Evenementen en vervolgens "Nieuwe toevoegen". Vervolgens 

kom je de Locaties en Organisators een rol menu tegen waar de al eerder ingevulde 

gegevens te vinden zijn. Nieuwe Locaties of Organisators hoef je maar eenmalig in te vullen. 

Als je hebt gewerkt op de landelijke site en je sluit de website af, dan zal je bij de volgende 

login weer als eerste keuze de landelijke site hebben. Wil je dus op je eigen lokale site 

werken, dan moet je dus op "Mijn sites" kiezen voor je lokale site. 

Het is nu een goede gelegenheid om kennis te maken met deze mogelijkheid. De landelijke 

agenda wordt relatie goed bezocht op de landelijke site, dus het geeft ook voor de lokale 

Alliance weer wat extra aandacht momenten voor bezoekers van de site. Het een werk het 

andere ook in de hand, hoe beter de informatie hoe meer (terugkerende) bezoekers. 

 

 


