UW EIGEN STARTSCHERM (DASHBOARD)
Om uw startscherm helemaal naar eigen voorkeur in te richten vindt u op uw startscherm
een cube met een groot + teken. Met behulp hiervan kunnen cubes worden toegevoegd,
verwijderd of verplaatst.
Op grond van opgedane ervaringen hebben wij voor u een startscherm met cubes
samengesteld, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grubbenvorst-Online (module ‘diensten’ voor handleidingen en ‘Tips en Trucs’)
Aanbiedingen (door onze plaatselijke ondernemers)
Berichten (uitwisseling van berichten met uw GO-contacten/vrienden)
Contacten (uw GO-contacten en vrienden)
Elkaar helpen (bij elkaar brengen van vraag en aanbod m.b.t. hulpdiensten)
Kalender (uw eigen kalender/agenda, incl. kalenders van uw bevriende verenigingen)
Koop en verkoop (Grubbenvorster ‘marktplaats’)
Mijn buurt (zie toelichting hierna)
Radio (snelle keuze uit vele kanalen)
Websites (uw eigen directe links naar veel bezochte websites; zie toelichting hierna)
Wie, wat, waar (zie toelichting hierna)

Ook treft u onze zelf ontwikkelde Grubbenvorster cubes aan, t.w.:
•
•
•
•
•

Columns & Interviews (periodieke publicaties door onze columnisten Servaas, Marlies
en José, alsmede de afgenomen interviews)
Dorpsagenda Grubbenvorst (gemeenschappelijke agenda van Grubbenvorster
evenementen)
Grubbenvorster Woordebook
Filmclub GO (filmpjes uit en over Grubbenvorst)
Sociale kaart (NAW-gegevens van verenigingen, instellingen en beroepsbeoefenaren
in de zorgsector)

Wellicht vindt u ook de volgende cube interessant genoeg om direct op uw startscherm te
plaatsen:
•

Grubbevors oét de alde doës (facebook pagina)

Hiervoor gebruikt u de cube ‘Websites’. Open deze cube en ga bovenin naar de module
‘Facebook pagina’s, klik vervolgens rechts op de actieknop ‘Website toevoegen’ en geef in
het volgende scherm een titel naar keuze. Daarna alleen nog de link naar de facebook pagina
ingeven; deze link is: https://www.facebook.com/groups/1480408495588962/ . Eventueel
kan nog een plaatje worden toegevoegd. Tot slot rechts klikken op de actieknop ‘Klaar’ en
daarna op de actieknop ‘Startscherm’
U bent in het vervolg met één enkele klik op deze aangemaakte cube direct op de Facebook
pagina van ‘Grubbevors oét de alde doës’.

'WIE, WAT, WAAR’
Bent u zoek naar een persoon, vereniging of onderneming in Grubbenvorst? Gebruik dan de
cube 'Wie, wat, waar'.
Bovenin kan de zoekfunctie eenvoudig op een van de genoemde groepen worden
toegespitst: personen, of verenigingen, of bedrijven; zet een vinkje bij de door u gewenste
groep. Binnen deze groep kan vervolgens weer snel gezocht worden door een naam of een
deel daarvan (‘zoekterm’) in de zoekbalk te typen. Direct verschijnen daaronder alle namen,
die met de ingegeven ‘zoekterm’ overeenkomen.
‘MIJN BUURT’
De cube 'Mijn Buurt' bestrijkt geografisch de hele gemeente Horst aan de Maas. Hierin zijn
te vinden (zie de keuzemogelijkheden (‘modules’) bovenin):
•
•
•
•
•

'Lokaal Nieuws' (locale dagbladen),
'Inwonersnieuws' (publicaties door inwoners, verenigingen en ondernemers binnen
de gemeente),
'Inwoners' (alle bij Grubbenvorst-Online geregistreerde personen),
'Evenementen' (door bedrijven en/of verenigingen gepubliceerde evenementen),
Eventuele 'Buurtforums' binnen de gemeente.

NIEUWS(BERICHTEN) PLAATSEN
Om een nieuwsbericht te plaatsen is het aan te raden om daar de eigen cube voor te
gebruiken en deze niet rechtstreeks in de cube 'Mijn Buurt/Inwonersnieuws' te plaatsen. In
de eigen cube kan worden aangegeven waar het nieuws item dient te worden gepubliceerd.
Het voordeel hiervan is, dat in de eigen cube alle persoonlijk geplaatste nieuws items
worden opgeslagen en daar kunnen worden beheerd (wijzigen en verwijderen).
Rechtstreeks in ‘Inwonersnieuws' geplaatste nieuws items gaan in korte tijd op in de 'massa'.
Onder 'eigen cube' wordt verstaan:
•
•
•

bij personen: Mijn Profiel
bij verenigingen: Mijn Vereniging
bij bedrijven/ondernemingen: Mijn Bedrijf

OPROEP AAN ALLE ONDERNEMERS EN VERENIGINGEN: HOUD UW CUBE AANTREKKELIJK!
Elke cube die geopend wordt, geeft bovenin een keuzemogelijkheid uit zogenaamde
‘modules’ en rechts een aantal knoppen, die tot ’n bepaalde actie leiden (‘actieknoppen’).
Echter, die actieknoppen krijgen pas zin als de verschillende modules daadwerkelijk inhoud
bevatten!
Lege cubes worden door gebruikers misschien één keer bezocht, maar daarna waarschijnlijk
nooit meer; er valt daar niets 'te vinden en te verbinden'.
Houd daarom uw cube gevuld en actueel. U gebruikt daarvoor uw cube 'Mijn bedrijf' of 'Mijn
vereniging'. Klik op een van de modules bovenin en voeg de inhoud die u wenst toe.
Let op: indien 'n module niet voor u van toepassing is, laat deze dan niet staan, maar haal
deze weg ('verbergen'); u doet dat met de laatste module 'Instellingen' / 'Beheer modules'.
Zo zorgt u ervoor, dat uw cube alleen zinvolle informatie bevat.

ZORG DAT JE GEVONDEN WORDT OP GRUBBENVORST-ONLINE
Gebruikers kunnen zogenaamde zoektermen opgeven in de cube ‘Wie, wat, waar’; zodra
zo’n zoekterm wordt opgegeven verschijnen in de lijst alleen die burgers, verenigingen en/of
bedrijven die met de opgegeven zoekterm overeenkomen.
Wanneer werkt dit het beste? Welnu: verenigingen, instellingen en bedrijven hebben de
mogelijkheid in hun eigen cube (‘mijn vereniging’ of ‘mijn bedrijf’) maximaal 10 willekeurige
zoektermen op te geven, waarmee zij snel gevonden willen worden. Als voorbeeld noemen
wij de zoekterm ‘beweging’; in de selectielijst zullen dan alle verenigingen, instellingen en
bedrijven staan, die deze zoekterm in hun cube hebben opgenomen als één van de 10
mogelijke zoektermen.
Conclusie: het is van belang dat alle verenigingen, instellingen en bedrijven gebruik maken
van de mogelijkheid om zoektermen aan hun cube te koppelen. Doen dus, als je snel
gevonden wilt worden!

GRUBBENVORST-ONLINE EN FACEBOOK
Er zijn nogal wat mensen die gebruik maken van Facebook; leuk voor vele contacten; soms
ook minder leuk, daar ben je zelf bij. Hoe verhoudt zich Grubbenvorst-Online met Facebook?
Als je een profiel hebt op Facebook, kun je dat koppelen aan Cubigo. Dat wil zeggen dat je
aan Cubigo de toestemming geeft om (jouw) berichten ook te plaatsen op je Facebook

pagina.
Dit ‘koppelen’ van je Facebook pagina, doe je in de cube ‘Mijn Profiel’ (of ‘Mijn Vereniging’
of ‘Mijn Bedrijf’); bovenin staat o.a. ‘Externe koppelingen’. Hierop klikken en daarna kiezen
voor Facebook; volg de aanwijzingen op het scherm en je zult zien, dat jouw Facebookaccount wordt gekoppeld.
Wanneer je daarna bijvoorbeeld een nieuwsbericht plaatst op Grubbenvorst-Online kan je
dit direct ook op Facebook plaatsen, omdat na de koppeling ook voor deze optie gekozen
kan worden. Op die manier kan je een nieuwtje één keer ingeven en overal tegelijk zichtbaar
maken, zowel in Grubbenvorst-Online voor je buren en vrienden als voor je Facebook
vrienden, die wellicht niet in Grubbenvorst-Online geregistreerd zijn.
Uiteraard kan je per bericht kiezen voor wie jij je bericht zichtbaar wil maken. Ook kun je op
elk moment beslissen de toegang tot je Facebook profiel te verwijderen.

ONTVANGT U MEER BERICHTEN DAN U LIEF IS?
Iedere gebruiker van Grubbenvorst-Online is vrij om een openbaar bericht te plaatsen in
‘Inwonersnieuws’ van de cube ‘Mijn buurt’. Als die gebruiker in uw contactenlijst voorkomt
(‘vriend’) dan ontvangt u ook een bericht in de cube ‘Berichten’ en voorts een e-mail van
Cubigo.
Wij begrijpen, dat dit bij een aantal gebruikers als hinderlijk wordt ervaren.
Als u deze berichten niet langer wenst te ontvangen, dan wel het aantal drastisch wilt
beperken, dan kan dat met een paar eenvoudige ingrepen:

1. U kunt het contact verbreken met diegene, die het bericht plaatst (‘ontvrienden’).
2. U kunt er voor kiezen wel ‘vriend’ te blijven, echter geen nieuwsberichten meer van
hem/haar te ontvangen. Dat kan door het profiel van die ‘vriend’ te openen en
vervolgens bij ‘Nieuws’ de knop ‘Niet Volgen’ aan te klikken.
3. U kunt ervoor kiezen geen e-mailberichten van Cubigo meer te ontvangen via uw
eigen cube ‘Mijn profiel’. Ga in die cube naar ‘Instellingen’ en daar naar ‘Cubigo emails’ (checktekens verwijderen)

