Beste dichters en lezers van de Nieuwsbrief gedichtensite.nl
Inmiddels is de gedichtensite overgestapt naar de nieuwste versie van joomla. Daarnaast is er een
template ontworpen waarbij degedichtensite een duidelijke en eigen uitstraling heeft gekregen.
Met dit ontwerp is het ook duidelijker dat het hier om een "Christelijke gedichtensite" gaat. De layout is
nog niet geheel klaar omdat we daarnaast voor iedere categorie nog een eigen uitstraling willen
krijgen, zodat op den duur u ook direct ziet in welke categorie u zich bevindt.
We vragen uw geduld omdat we eerst nog allerlei problemen waar we tegen aan lopen, willen
verhelpen. Dit kan misschien wel twee weken duren voordat dit allemaal opgelost is.
Met name het inzenden van gedichten gaat iets omslachtiger en we hopen dat we dit t.z.t. wat
makkelijker kunnen maken.
Daarom heeft de corrector hieronder een instructie geschreven over hoe u de gedichten in moet
zenden.
---------------------------------------------INSTRUCTIE van de corrector:
Informatie m.b.t. het inleveren van gedichten
U kunt inloggen op de site rechts onder de lijst met nieuwste gedichten.
Log in.
Ga dan Rechtsbovenin naar de menuoptie: Inzenden Gedicht
Klik daarop met de muis.
Nu ziet u links het titelveld verschijnen en het veld om uw gedicht in te plaatsen.
Het plaatsen van uw gedicht vanuit een tekstverwerker doet u net als anders via het programma
Kladblok. Of natuurlijk de Shift enter gebruiken voor elke return.
Ga nu naar onderen. Onder het inleverveld kunt u de categorie kiezen.
U ziet daar namelijk staan:
Published
Sectie
Gedichten
Categorie Uncategorized
Achter de optie categorie Uncategorized ziet u een wiebertje staan, klik daarop met de muis en kies
hier de categorie. Dit is erg belangrijk want zonder categorie komt uw gedicht verkeerd binnen en wij
weten niet wat u wenst.
Ga vervolgens weer naar boven en klik op opslaan. Op dit moment is er iets niet in orde met de editor
van de site, dit wordt uitgezocht er zal dus een foutmelding verschijnen (Zie hieronder)

klik gewoon op ok vervolgens wordt uw gedicht opgeslagen. Het lijkt alsof het misgaat dit is niet het
geval dus doe het niet 3 keer opnieuw dit is niet nodig. Controleer eerst onder uw profiel of daar het
gedicht te vinden is.
Door het cache geheugen van de site zal het even duren voordat uw gedicht op het scherm te
zien is. U kunt het wel al onder uw eigen profiel zien staan. Klik gewoon op uw foto bij de
inloggegevens en ga vervolgens naar uw lijst en bekijk het gedicht. Na een paar minuten zal het
gedicht op de Home page verschijnen.

---------------------------------------------Nogmaals nog even geduld s.v.p. voordat alles weer naar wens verloopt.
met vriendelijke groet,
Redactie gedichtensite.nl
webmaster Cobie Verheij

