Brugervejledning til forum stenklub.
1. Adgang til forum,
2. Oprettelse af en ny profil,
3. Oprettelse af nyt indlæg,
4.Svar til et emne

1.Adgang til forum
1. For at komme ind på Stenklubs forum skal du klikke på ”Stendyngen” på menu feltet.

2. Du skal klikke på link til forum
3. Forum ser således ud

4. Man kan bruge forum som gæst eller oprette sin egen profil.

2.Oprettelse af konto
Man behøver ikke at have en konto for at bruge forum, men man kan oprette en konto med sine
oplysninger. Efter oprettelse af sin profil kan man logge ind med brugernavn og kodeord.
1. For at oprette en profil skal man klikke på ”Tilmeld” knappen.

2. Når man klikker på tilmeld knappen bliver man sendt til en næste side hvor man skal acceptere
betingelser for tilmelding.

3. For at acceptere betingelser skal man klikke på knappen ”Jeg er enig i betingelser”

4. Efterfølgende bliver man sendt til næste side hvor man kan oprette sin profil. Man skal udfylde
felter med brugernavn, e-mailadresse, kodeord, bekræfte kodeord. Man har også mulighed for at
vælge sprog og tidszone.

Feltet til Brugernavn
Feltet til e-mailadresse
Feltet til kodeord
Feltet til bekræftelse af kodeord

Udfør tilmelding

5. For at oprette profil skal man klikke på ”Udfør” knappen. Når man gøre det bliver man sendt til
næste side.

6. Lige nu kan bruger er blevet oprettet og man kan logge ind med sin brugernavn og adgangskode.
7. For at komme ind på forums forside skal man klikke på ”boardindeks”.

3.Oprettelse af nyt indlæg
1. For at komme ind på forums forside skal man klikke på ”boardindeks”.
2. Når man klikker på boardindeks bliver man sendt til forsiden, hvor man kan oprette nye indlæg i
forskellige forum(grupper). Der er to grupper køb/salg og efterlysning/ideer.
3. For at oprette et indlæg i forum skal man klikke på ”køb/salg” forum eller ”ideer/efterlysning”.

Køb/salg og ideer/efterlysning
forummer

4. På forum ”køb/salg” har man to grupper ”køb” og ”salg” man kan vælge hvor man vil gerne oprette
sin indlæg i en af de to grupper ved at klikke på ”køb” eller ”sælg” gruppe.
5. Man kan også oprette et indlæg ved at klikke på ”Nyt emne”, indlægget bliver oprettet under
”køb/salg” gruppen og ikke under en bestemt gruppe.
6. Man kan også vælge en bestemt kategori som ”køb” / ”salg” og efterfølgende klikke på ”Nyt
Emne”.

Køb / Salg grupper

Nyt emne

7. Når man klikker på ”nyt emne” bliver man sendt til en side hvor man kan oprette sit indlæg.

Vedhæft et billede

8. For at oprette et indlæg skal man udfylde felter med emne og tekst. Man accepterer indlægget ved
at klikke på udfør.
9. Man kan også vedhæfte billeder ved at klikke på knappen med billedet.

10. Når man klikker på ”udfør” bliver man sendt til en side hvor man kan se sit indlæg. Som ser således
ud:

Emne

Tekst

4.Svar til et emne i forum
1. For at svare på en emne skal man vælge emnet ved at klikke på ønsket den i forum. F.eks. test
under køb kategori.

2. Efterfølgende bliver man sendt til en side hvor man kan læse hele indhold af emnet. Som ser
således ud:

3. For at skrive et svar til emnet skal man klikke på ”Besvar” knap.

4. På næste side kan man skrive svaret og gemme det ved at klikke på ”udfør”, ligesom ved oprettelse
af nyt emne.

