Handleiding forum Porsche Club 928 Nederland
Deze handleiding behandelt de forumstructuur, de wijze waarop berichten kunnen worden gelezen,
berichten kunnen worden geplaatst en onderwerpen (discussies) kunnen worden gestart.

Forumstructuur
Het forum heeft een indeling in hoofd- en subgroepen. Er zijn maximaal drie niveaus van groepen
mogelijk. De indeling in groepen is vast. In overleg met de moderator kunnen aanpassingen worden
gemaakt in de forumstructuur.
In een forumgroep kan een forumlid een onderwerp beginnen en daarmee een discussie starten.
Ieder forumlid kan vervolgens aan de discussie deelnemen.
Op dit moment heeft het forum de volgende indeling in hoofd- en subgroepen. (Hier en daar zijn
voorbeelden van onderwerpen vermeld.)
Forum
+- Hulp bij aankoop 928 (hoofdgroep)
|
+- 928 gts kopen (onderwerp)
|
+- Aankoop advies 928 (onderwerp)
|
+- Technische onderwerpen (hoofdgroep)
|
+- Group 1 Engine (subgroep)
|
+- Group 2 Fuel system and Exhaust system (subgroep)
|
+- Group 3 Transmission (subgroep)
|
+- Group 4 Front axle and Steering (subgroep)
|
+- Group 5 Rear axle (subgroep)
|
+- Group 6 Wheels and Brakes (subgroep)
|
+- Group 7 Hand lever system and Pedal cluster (subgroep)
|
+- Group 8 Body (subgroep)
|
+- Group 9 Electrical equipment (subgroep)
|
+- Niet-technische onderwerpen (hoofdgroep)
|
+- Op zoek naar onderdelen (hoofdgroep)
|
+- Vraag en aanbod (hoofdgroep)
|
+- Gezocht nette 928 (onderwerp)
|
+- Meetings (hoofdgroep)
+- samen naar Brooklands (onderwerp)
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Berichten lezen
Ga naar het Forum. In een tabel worden de beschikbare hoofdgroepen getoond samen met het
aantal onderwerpen, berichten en het laatste bericht.
Klik in de tabel op een groepsnaam. De in de groep bestaande subgroepen en onderwerpen
(discussies) worden getoond. Boven de tabel wordt het pad naar de huidige groep getoond,
bijvoorbeeld: Forum / Technische onderwerpen / Group 8 Body.
Klik op een item in het pad om terug te gaan naar een hoger niveau in de forumstructuur.
Klik op een onderwerp om daarin de berichten te lezen. Meest recente berichten worden als eerste
getoond. Gebruik de knoppen "Vorig bericht" en "Volgend bericht" om door de berichten van een
discussie te bladeren. Gebruik de knoppen "Vorig onderwerp" en "Volgend onderwerp" om door de
onderwerpen te bladeren.

Een bericht schrijven in een bestaande discussie
Kies in een (sub)groep het onderwerp (discussie) waarin u uw bericht wilt plaatsen. Blader naar het
betreffende bericht. Klik op de knop "+Nieuwe reactie" waarna een dialoog zich opent. Pas in het
dialoog zo nodig uw e-mailadres aan. Geef het bericht een passend onderwerp; de naam van het
huidige onderwerp is alvast ingevuld. Voer vervolgens uw bericht in.
U kunt maximaal vijf bestanden en vijf afbeeldingen als bijlage aan uw bericht koppelen:
a.
b.
c.
d.

klik op de knop "Choose Files...";
de verkenner opent nu waarin u naar de bestandslocatie kunt navigeren;
kies in de verkenner maximaal vijf bestanden of afbeeldingen;
voeg eventueel een beschrijving (Caption) toe aan de bestanden.

In het veld "Notificatie naar" geeft u de e-mailadressen van forumleden aan die een attendering
zullen ontvangen over uw geplaatste bericht; de e-mailadressen van de aan de discussie
deelnemende forumleden zijn alvast ingevuld.
Klik als laatste op de knop "Bewaren" om uw bericht daadwerkelijk te plaatsen. Klik op "Annuleren"
als u uw bericht toch niet wilt plaatsen; in dat geval keert u terug naar het meest recente bericht van
de lopende discussie.

Een nieuwe discussie beginnen
Kies in de gewenste (sub)groep de knop "+Nieuw onderwerp". Een dialoog opent zich. Pas in het
dialoog zo nodig uw e-mailadres aan. Geef het bericht een passend onderwerp. Voer vervolgens uw
bericht in.
U kunt maximaal vijf bestanden en vijf afbeeldingen als bijlage aan uw bericht koppelen:
a.
b.
c.
d.

klik op de knop "Choose Files...";
de verkenner opent nu waarin u naar de bestandslocatie kunt navigeren;
kies in de verkenner maximaal vijf bestanden of afbeeldingen;
voeg eventueel een beschrijving (Caption) toe aan de bestanden.

In het veld "Notificatie naar" geeft u de e-mailadressen van forumleden aan die een attendering
moeten ontvangen over uw geplaatste bericht.
Klik als laatste op de knop "Bewaren" om uw bericht daadwerkelijk te plaatsen. Klik op "Annuleren"
als u uw bericht toch niet wilt plaatsen; in dat geval keert u terug naar het meest recente bericht van
de lopende discussie.
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