Triathlon Västs forum
För att kunna utnyttja forumets funktioner krävs att man har ett konto och alltid är inloggad.

1. Skapa aktivitet
Gå in på rätt forum för ditt ämne och välj New Topic för att skapa en aktivitet.

2. Träningspass (gäller endast Träningsforumet)
Träningspass arrangerade av klubben namnges Klubbpass, så att nykomlingar och gäster kan se skillnad.

Träningsschema med fasta träningstider finns under huvudlänken Träning.

3. Datumformat
Datumformat dd mån används (ex 1 jan) för att minska förvirring med utländska datumformat.

4. Texteditor
Texteditorn innehåller en del funktioner som fet och kursiv text, lista, lägga till länk, bild, etc.

Länk
Välj URL för att lägga till en länk. [url] och [/url] visas i textfältet, placera länkadressen däremellan, utan
mellanslag.

Bild
Välj Upload attachment för att lägga till en bild eller annan fil. Leta upp filen med Bläddra och välj Add the file.

Välj Place inline för att bilden ska hamna i textfältet.

5. Inlägg
Välj POSTREPLY i aktivitetens beskrivning för att göra ett inlägg.

Beskrivning

Inlägg

Inlägg till inlägg
Man kan även göra ett inlägg till någon annas inlägg. Välj QUOTE i inlägget du vill kommentera.
Inlägg att kommentera

Inlägg till inlägg.
Kopia av inlägget visas
ovanför det nya inlägget.

6. Datumordning
Sticky är en flagga för hur länge en aktivitet ska ha prioritet i listan av trådar. Räkna ut antal dagar som
aktiviteten ska vara aktuell och sätt det som siffra för sticky-dagar. På så sätt skapas en datumordning av
aktiviteterna. Antalet dagar räknas alltid från det datum aktiviteten skapades, även om det redigeras i
efterhand.

En aktivitet med sticky har ikonen av ett nyckelhål.

När antalet sticky-dagar har passerat hamnar aktiviteten under listan och nyckelhålsikonen byts mot en ring.

7. Notifiering via mejl
Man kan prenumera på allt som händer i ett forum och/eller ett ämne (topic) i ett forum (förutsatt att det finns
en mejladress angiven till ditt konto på fourmet).
Välj vad du vill prenumenera på och klicka på länken ”Subscribe form/topic” längst ned på sidan:
Status ändras till:
När nästa inlägg/topic skapas får du ett mejl med en länk till det. Man kan när som helst ändra tillbaka.

8. Tips & Tricks
Hitta i forumen
Man kan lätt se om jag har nya, olästa inlägg. Dels har forumet som innehåller ett oläst inlägg en rödmarkerad
ikon. Man kan även välja någon av snabblänkarna View unanswered, unread, new posts och active topics för
hitta obesvarade, olästa och senaste inlägg. I högermarginalen syns vem som har gjort det senaste inlägget och
vilken tid. Välj Mark forums read för att avmarkera nya inlägg utan att behöva läsa dom.

Länk hemsida
Klicka på länken för att komma från forumet till hemsidan.

Snabblänk mellan forum
Välj forum i rullisten för snabbt komma till annat forum.

Forumsinfo
I vissa forum finns särskild information om hur just det forumet fungerar. Ligger ovanför listan av aktiviteter.
Information uppdateras, se till att hålla dig uppdaterad!

Ikoner
Ikon

Beskrivning
Ikon med stjärna

Förklaring
Aktivitet skapad av mig

Rödmarkerad ikon

Oläst aktivitet

Nyckelhål med stjärna

Aktivitet med sticky aktiverad, skapad av mig

Nyckelhål

Aktivitet med sticky aktiverad, skapad av annan medlem.

Ring med stjärna

Aktivitet utan sticky, skapad av mig.

Ring

Aktivitet utan sticky, skapad av annan medlem.

Informations-I

Information om hur ett forum fungerar.

Forumslistning på startsida
På hemsidan finns en puff som hämtar info från Tränings- och Tävlingsforumen.

Forumpuff
Listar de senaste upplagda aktiviteterna från
Tävlings- och Träningsforumet. Ej att förväxla
med senaste inlägg. Klicka på länken för att
komma direkt till aktiviteten på forumet.

