Introduktion till ClubRunner
1 Varför har vi en hemsida?
En hemsida kan tjäna flera syften beroende på i vilket sammanhang den har
uppstått. I vårt fall det vill säga en Rotaryklubb ser jag två huvudsyften.
Att tjäna som en kommunikationsplattform mot omvärlden för att skapa
intresse för vår klubb. Likaledes att tjäna som en kommunikationsplattform för
våra egna medlemmar för att hålla klubben informerad om vad som hänt och
kommer att hända i klubben.
Det andra huvudsyftet är stöda administrationen av klubb och
medlemsuppgifterna.
Denna lilla skrift skall ses som en översikt och uppmuntra till vidare utforskning
och utnyttjande av de möjligheter som ClubRunner erbjuder.

2 Hemsidans öppenhet
När du någon öppnar länken https:\\uppsalalinnerotaryklubb.se är all
information som den webbansvarige eller en redaktör på klubbens uppdrag
givet status publik synlig. Två undantag finns som kräver inloggning. Menyval
Interna dokument samt medlemsområde.

För att komma åt informationen i ClubRunnerappen krävs alltid inloggning.

3 Behörighetsnivåer
Alla medlemmar är tilldelade en behörighetsnivå som reglerar vad du får göra
på hemsidan. Det finns 4 nivåer:

När du loggar in och väljer medlemsområde får du automatiskt tillgång till de
funktioner som ingår i den nivå du tillhör.

Som medlem har du tillgång till följande funktioner:

Du kan ändra din egen profil. Här finns flera funktioner som vi (ännu) ej
utnyttjar i CR. Till exempel så skickar vi ut veckobreven som vanliga mejl.
Klubbens kommittéer är inte uppdaterade. Du kan skicka mejl till
medlemmarna i klubben. Välj Mina mejl. Du ser vilka mejl du skickat. I menyn
välj
hemsidan

. Det finns en instruktion i huvudmenyn på

Under valet klubbens dokument ser du alla protokoll etc (även instruktionen
ovan) som skapas av klubbens funktionärer och som berör hela klubben.
Samma urval av dokument finns att välja i menyvalet Interna dokument.
Observera även.

Som editor (redaktör) har du även tillgång till följande
funktioner:

Du kan skapa en artikel. En instruktion finns i interna dokument.
För att skapa en artikel kan du behöva bilder eller lägga till filer.
Observera att Fotoalbum innehåller bilder som används på hemsidan tex i
karusellen. Bildarkivet innehåller bilder som tex används i artiklarna eller
bulletinerna.

Bildarkivet är organiserat i mappar med undermappar.
I mappen Våra bilder finns det undermappar som innehåller bilder.
En undermapp kan tex bestå av bilder från ett morgonföredrag.
Taggar är nyckelord du kan skapa som kan användas då du skapar en artikel för
att göra artikeln sökbar bland andra artiklar.
Ett exempel är taggen epizootolog jag skapade för att tagga artikeln ”Vad gör
en statepizootolg”.

Taggen ”epizootolog” finns enbart i en artikel av 27 hittills publicerade (vilket
inte är så förvånande).
Du kan också skapa en sida som kan användas på olika sätt på webbsidan.

Du kan förutom vanliga brev skicka nyhetsbrev=bulletiner en funktion vi ännu
inte använder i klubben. Den kräver mer av utbildning och handlag.

Du kan också skapa programpunkter/evenemang

Du kan också skapa innehåll på Websidan:

En möjlighet som vi ännu inte utnyttjar är att skapa widgets:

En widget är en liten ”grej” (ett informationselement) du kan lägga till på
hemsidan. Elementet kan till exempel vara en länk eller en hel sida.

Som executive har du dessutom tillgång till följande
funktioner:
Fler möjligheter att hantera evenemang/program etc.
Samt möjligheten att hantera närvaro.

Du kan även hantera:

Samt skriva ut olika typer av rapporter och konfigurera integrationen till Rotary
International.

Som siteadministrator kan du full tillgång till alla funktioner
dvs också designa hemsidan.

