Google Calender
Kalenderen på det nye kredscms er en integration med Google Calender. Det er altså I Googles
kalender at man opretter og redigerer begivenheder. Det slår automatisk igennem på
kredshjemmesiden, når de to er knyttet. På den måde kan flere fra kredsen end
hjemmesideadministratoren have adgang til at tilføje begivenheder.
Sådan tilgår du Google Calender
Man skal have adgang til at redigere kredsens nye Google Kalender i Carla, på samme måde som
man skal have adgang til at redigere kredshjemmesiden. Man skal tildeles Google Kalenderadministrator-rollen.
Når det er sket, logger du ind med din FDF-mailadresse i Google.

Idet du skriver en @FDF.dk-adresse, sendes du videre til dette billede.

Skriv din adgangskode.
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Du er nu logget ind. Vælg kalender.

Vi har oprettet alle klasser 1. pusling, 2. pusling, pusling osv. på forhånd. Man skal selv skjule de
kalendere, man ikke har brug for.
Vi henviser til Googles vejledninger ang. oprettelse af begivenheder mm:
https://support.google.com/calendar/?hl=da#topic=3417969
Sådan får du kalenderne ind på hjemmesiden
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Hvis du vil have en kalender vist på din FDF-side, så klik på de tre prikker, der dukker op ved en
side. Det er tanken, at hver klasse kan have sin egen kalender, derudover kan man have en
kredskalender under siden Aktiviteter.

Opret kalender.
Giv kalenderen et navn. Vælg hvilken kalender fra Google, der skal vises.
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Og vælg, hvor meget der skal vises ad gangen: Månedsvisning, kvartalsvisning eller årsvisning.
Slut med Gem og udgiv.
Kalenderen vises nu på sin egen side. Det er valgt således, så forældre nemt kan printe en
langtidsplan.
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Forside
I kalendermodulet på forsiden, kan man bestemme hvilke af hjemmesidens kalendersider, der skal
vises indhold fra. Her er valgt puslinge og kredsens arrangementer. Hvis du vælger 1 eventline
vises de kommende fire arrangementer, 2 eventlines de kommende 8, og 3 eventlines de
kommende 12 arrangementer.

Har kredsen allerede en Google-kalender
Har I allerede en kreds-kalender i Google, kan I eksportere indholdet fra den over i den nye, og så
fremover bruge den nye. Alternativt kan I dele jeres gamle kalender med kredsnummer@FDF.dk.
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