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Stopzetten oude website Kerkomroep.nl

Reacties van mensen thuis.

In maart 2017 is de nieuwe website van Kerkomroep.nl in
gebruik genomen en hebben wij veel positieve reacties
mogen ontvangen. Niet voor iedereen is vernieuwing
meteen verbetering. Daarom is voor die luisteraars en
kijkers die niet zo bedreven zijn in het gebruik maken van
nieuwere mogelijkheden, de oude website langer in stand
gehouden dan gepland om gewenning mogelijk te maken.

“Ik ben mijn bril vergeten, wilt u deze bewaren?”

De oude website willen wij medio oktober 2018 definitief
stopzetten. Inmiddels maken de meeste mensen gebruik
van de nieuwe website en van onze gratis Kerkomroep-app.
Toch is er nog altijd een grote groep mensen die nog de
oude website bezoekt waardoor wij deze niet zomaar uit
willen schakelen.

Nieuwe website

Oude website

Van oud naar nieuw: Helpt u mee?

Om ervoor te zorgen dat iedereen met de eigen kerk kan
blijven meeleven, zullen we de gebruikers van de oude
website een helpende hand moeten bieden. Helpt u ons
mee deze groep mensen te informeren en te helpen?
Mocht u een bezoek brengen bij iemand die gebruik maakt
van een PC of laptop, vraagt u dan eens na van welke
website men gebruik maakt voor de uitzending. Misschien
is er een snelkoppeling naar de oude website gemaakt
zodat men met slechts één klik de uitzending krijgt. Deze
snelkoppeling zou dan vernieuwd moeten worden. Of
iemand snapt misschien niet welke knoppen gebruikt moet
worden bij de nieuwe site en gaat daarom dan maar naar
de oude site. In dit geval is het laten zien hoe de nieuwe
website werkt al een grote hulp.
Wanneer er een tablet in huis is, dan is
de
Kerkomroep-App
de
meest
eenvoudige oplossing. De app is eigenlijk
nog makkelijker te bedienen dan de
website, de knoppen zijn groot en u kunt
zelfs instellen dat er een melding wordt
gegeven dat de uitzending begint.
Natuurlijk zullen wij zorgen voor berichtgeving naar
aanleiding van het gebruik van de oude site. Ook zal er een
vernieuwing van de huidige website plaatsvinden waardoor
het bedieningsgemak nog verder vergroot wordt. Met
elkaar bereiken we op deze manier zoveel mogelijk
mensen. Wij hopen dat ruim vóór de kerstdagen iedereen
met veel plezier gebruik maakt van de nieuwe site of app!

Niet voor iedereen is duidelijk dat het contactformulier op
Kerkomroep.nl niet van de eigen kerk is. Of op de
kerkpagina staan geen contactgegevens vermeld waardoor
men op deze manier contact probeert te zoeken. Wij
ontvangen dan ook vragen over vergeten voorwerpen en of
wij deze dan veilig willen stellen. Daarnaast krijgen wij ook
andere vragen, of een bepaalde dienst of viering wel
uitgezonden gaat worden bijvoorbeeld.
Vanzelfsprekend verwijzen wij naar de kerk in kwestie.
Maar wist u al dat u op uw eigen kerkpagina binnen
Kerkomroep.nl de gegevens van uw kerk kunt vermelden?
Hier is ook voldoende ruimte voor contactgegevens zoals
de naam van een contactpersoon, het mailadres of de
website van de kerk.
Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen in
sIKN-Beheer en de informatie voor uw pagina op
Kerkomroep.nl zelf aanpassen. Hier kunt u ook een mooie
foto van de kerk uploaden of het logo plaatsen. Ook kunt u
aangeven welke voorzieningen in de kerk beschikbaar zijn
zoals een ringleiding en of uw kerk rolstoeltoegankelijk is.

Een nieuw tarief voor analoog inbellen.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd dat de
belkosten per 1 juli 2018 verhoogd zijn. Per 1 juli 2018 zal
sIKN een tarief van € 0,96 per uur berekenen voor het
analoog inbellen, dit komt neer op een bedrag van € 0,016
per minuut.
Dit nieuwe tarief zult u dan ook op de factuur van augustus
2018 (factuurperiode juli 2018) terug kunnen zien wanneer
uw luisteraars nog analoog inbellen en de kerk deze
luisterkosten betaalt.
Wilt u de volledige nieuwsbrief nalezen? Kijkt u dan op
www.sikn.nl onder Actueel, Nieuwsflits.

Noteert u vast in uw agenda
De Kerkbeheerdersdag van 2018 wordt gehouden op
zaterdag 6 oktober 2018. Deze dag wordt speciaal voor u
als contactpersoon georganiseerd om u te informeren
over alle ontwikkelingen. De uitnodiging is verzonden, de
inschrijving is geopend: u komt toch óók?
De Kerkenbeurs te Utrecht wordt in 2019 gehouden op
vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.kerkenbeurs.nl

Ontvangt u deze nieuwsflits en bent u geen contactpersoon meer, dan kan de beheerder van uw kerk via sIKN beheer aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wenst
te ontvangen. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de sIKN Helpdesk om u uit te schrijven. De sIKN Helpdesk is bereikbaar via e-mail op helpdesk@sikn.nl of
per telefoon op 0182 – 750 545.

