Snelstart handleiding voor gebruikers
Om te zoeken, je profielpagina te bezoeken, of naar het menu te gaan, gebruik de
knoppen rechtsboven.
Op de volgende regel vind je de manieren om de topics te bekijken: per categorie, de
meest recente, alle nieuwe onderwerpen, en de meest actieve.

Navigeren door een topic
Er zijn geen ‘volgende’ en ‘vorige’ pagina’s. Als je meer wil lezen dan blijf je gewoon naar
beneden scrollen.
Als er nieuwe reacties binnenkomen, dan verschijnen deze vanzelf.
Een topiclijst bevat de volgende kolommen:
-

-

De titel van het topic
De categorie
Avatars van de gebruikers die meedoen in het topic
o Degene die het topic geplaatst heeft
o Een aantal frequente deelnemers
o Degene die het laatste onderwerp heeft geplaatst (om dat avatar zit een
randje)
Het aantal posts van het topic
Het aantal keren dat het topic is bekeken
De datum van de meest recente post

Elke topic-titel die je aanklikt zal je op de eerstvolgende ongelezen post doen belanden.
Als je op de laatste kolom (laatste activiteit) klikt dan kom je onderaan het topic. Op het
moment dat je op het aantal posts klikt dan kan je kiezen of je boven- of onderaan gaat
lezen.
Binnen een topic kan je altijd op de titel klikken om weer bovenaan te beginnen.
Rechtsonderaan vind je nog een balk waarmee je kan navigeren. Ook kan je op je
toetsenbord de toetsen ‘page up’, ‘page down’, ‘home’ en ‘end’ gebruiken.

Reageren




Om algemeen te reageren op het topic gebruik de rode knop
onderaan
Om op een bepaalde post te reageren gebruik de blauwe knop
Om een antwoord te geven in een nieuw topic, gebruik de
topic aan de rechterkant van de post

helemaal
bij die post

Antwoord als nieuw

Het maken van een post



In het antwoordvenster onderin zie je twee helften. Aan de linkerkant zie je de
‘ruwe tekst’. Aan de rechterkant zie je hoe het er opgemaakt uit ziet.
Als je iemand wil quoten in je antwoord, selecteer gewoon met je muis de tekst
die je wil quoten, en druk op de quote knop die dan verschijnt.

Dit werkt ook als je al bezig bent met een reactie.




Om iemand te noemen in je antwoord, type @. Er komt nu een lijst met namen.
Type de gebruikersnaam. Diegene krijgt nu een notificatie omdat je hem of haar
hebt genoemd.
Je kan de ruwe tekst invoeren en markdown, HTML en bbCode gebruiken.

Ziet er dus steeds hetzelfde uit

Voor meer uitleg over markdown: http://lifehacking.nl/productiviteittips/makkelijk-schrijven-met-markdown/
Voor meer uitleg over bbCode: https://meta.discourse.org/t/post-formatreference-documentation/19197/2






Bij het maken van je antwoord kan je de knoppen gebruiken
o De hele post quoten
o Vetgedrukt maken (Bold)
o Schuingedrukt maken (Italics)
o Een link toevoegen (eerst tekst selecteren, dan op deze knop drukken)
o Een stukje quoten (eerst tekst selecteren, dan op deze knop drukken)
o Tekst van vaste breedte maken (eerst tekst selecteren, dan op deze knop
drukken)
o Afbeelding invoegen. Je kan ook afbeeldingen invoegen door ze vanuit de
Windows verkenner in de post te slepen!
o Lijsten maken (genummerd en met bolletjes)
o Kop maken (eerst tekst selecteren, dan op deze knop drukken, eventueel
vaker)
o Een horizontale lijn invoegen
o Emoji (smiley) invoegen
Smileys kan je ook invoegen door een : te typen en dan een tekst. Voor de lijst
met ondersteunde smileys kan je kijken op http://www.emoji-cheat-sheet.com/
Je kan ook afbeeldingen en zelfs YouTube filmpjes invoegen door de link in de
reactie te plakken.

Andere acties
Onderaan elke post vind je nog een aantal knoppen:

Om iemand te laten weten dat je dit een goede bijdrage vond, klik je op de like knop.
Met de link knop kan je een link naar de post delen.

Als je een probleem ziet met een post dan kan je op het vlaggetje klikken. Je kan dan
contact opnemen met de auteur, of met een moderator.
Tot slot kan je een post bookmarken met de bladwijzer. Je kan deze posts terugvinden
op je profielpagina.

Notificaties
Wanneer iemand op je post reageert, hem quote, of jou noemt door middel van je
@gebruikersnaam dan zie je rechtsboven een getal verschijnen. Via deze weg kan je al je
notificaties bekijken.

Maak je geen zorgen dat je iets mist. Als je niet online bent dan kan je een e-mail
ontvangen.

Nieuwe topics
Standaard worden alle conversaties die minder dan twee dagen oud zijn als ‘nieuw’
beschouwd en alle topics waar je aan hebt deelgenomen worden automatisch
bijgehouden. Je ziet dan ‘nieuw’ en aantallen naast de topic titels.

Onderaan het topic kan je instellen op welke manier je genotificeerd wil worden. Dat
kan ook per categorie.

Instellingen
Door rechtsboven op je avatar te klikken kan je je voorkeuren instellen. Je kan hier ook
je avatar wijzigen en kiezen wanneer je e-mails ontvangt.

