Handleiding registreren, inloggen en gebruik van het websiteforum van de BTG
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STAP 1: Naar het forum
U vindt het Forum in het startscherm van onze website http://www.btgroningen.nl
Dit aan de rechterkant van de menubalk, zie onderstaand, geel gearceerd.
Forum

STAP 2: Registreren op het forum
Als u klikt op ‘Forum’ komt het volgende scherm in beeld, of iets dat daarop lijkt. Klikt u hier op
‘Register’, om u eenmalig te registreren (onderstaand geel gearceerd).

STAP 3: Invullen van enkele gegevens
Als u klikt op ‘Register’ ziet u het onderstaande beeld. U dient de vier geel gearceerde regels in te
vullen.
Uw Gebruiksnaam
Hier vult u uw naam in zoals die bij ons in de ledenadministratie bekend is.
Dit is:
Uw Email
Hier vult u uw e-mailadres in zoals dat in onze ledenadministratie bekend is.
Dit is:

Wachtwoord:
Bedenkt u zelf
Wachtwoordherhaling: Hetzelfde wachtwoord dat u hierboven gebruikte.

Klik tenslotte op de blauwe knop

‘
Uw registratie is nu gedaan. De webmaster zal ‘achter de schermen’ binnen een week na uw
aanmelding uw gegevens controleren en de complexnaam toevoegen van het tuiniercomplex waarop u
tuiniert.

STAP 4: Inloggen op het forum
Na uw registratie kunt u via de website www.btgroningen.nl op het forum inloggen. Klik hiervoor op
de Forum-knop op de website.

Als u hierop hebt geklikt ziet u het onderstaande scherm.
Klik op de 'Login'-knop.
Vul uw Gebruiksnaam en Wachtwoord in en klik op de blauwe knop

U komt nu binnen op ons forum. Dat ziet er ongeveer zo uit:

In verschillende rubrieken kunt u berichten plaatsen.

STAP 5 (OPTIONEEL): Abonneren op rubriek of onderwerp
Op een rubriek of een onderwerp binnen een rubriek kunt u zich 'abonneren'. Klik hiervoor het
onderstaande geel gearceerde ‘Abonneren op nieuwe onderwerpen' aan. Met een abonnement
ontvangt u alle nieuw geplaatste informatie via een e-mailbericht, zie onderstaand de tweede
afbeelding (voorbeeld van ontvangen e-mail). Als u daarop wilt reageren moet u inloggen op het
forum.

EN DAN NOG EVEN LEZEN…..

