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Nieuwe versie Kerkomroep-app.
Deze week wordt er een nieuwe versie van de
Kerkomroep-app uitgebracht. Wanneer de nieuwe
versie beschikbaar is, wordt dit automatisch op uw
tablet of smartphone aangegeven.
Wanneer uw luisteraars/kijkers gebruik maken van een
STAS of MediaBox dan wordt de app niet automatisch
voorzien van een update. Om een update te kunnen
ontvangen, dient u met een google-account in te loggen
via de STAS of MediaBox, daarna kunt u de update
installeren.
De volgende functionaliteit is toegevoegd:
Ondersteuning van Chromecast
Ondersteuning van Apple TV
Push notificatie als een dienst actief wordt
Automatisch starten van uitzending als
kerkdienst start
Zoeken naar Kerken in de buurt (extra button)
Verbeteren stabiliteit van de app

de

Chromecast en Apple-TV ondersteuning.
Een Chromecast is een apparaat (formaat
forse USB-stick) wat u aansluit op de HDMIingang van de TV. De Chromecast
communiceert met uw tablet of smartphone waardoor u
op de TV kunt laten zien wat u op uw tablet of
smartphone heeft staan. Zo kunt u een kerkdienst
afspelen op de tablet of smartphone maar kunt u deze
dienst volgen op de TV.
Apple TV is een vergelijkbare oplossing in de
vorm van een kastje maar dan speciaal voor
Apple-apparatuur.
Zoeken naar kerken in de buurt.
Wanneer u op uw telefoon of tablet de functie
“locatievoorzieningen” heeft geactiveerd, dan kunt u met
de button “Kerken in de buurt” eenvoudig een lijst
oproepen van de kerken uit de omgeving.

Melding dienst actief en automatisch starten.
In de nieuwe versie kunt u een kerkklok laten klinken
wanneer een kerk gaat uitzenden (push notificatie). U kunt
dit per kerk instellen, desgewenst ook voor meerdere
kerken. De app hoeft hiervoor niet geopend te zijn, de
notificatie wordt automatisch doorgegeven.
Daarnaast is het mogelijk geworden om in te stellen dat
een dienst of viering automatisch gaat afspelen wanneer
een uitzending start. Dit kunt u slechts voor één kerk
instellen. De app dient hiervoor gestart te zijn maar dan
hoeven er geen verdere keuzes gemaakt te worden.

U kunt deze opties activeren door een kerk toe te voegen
aan “Mijn Kerken”. Wanneer u onder “Mijn Kerken” de
balk van de kerk van uw keuze aanraakt, vasthoudt en naar
links beweegt (swipen genaamd), ziet u een blauw vlak
(Apple) of grijs vlak (Android) met 3 witte punten, dit is dan
een menuknop. Als u deze aanraakt, kunt u kiezen waar uw
voorkeur naar uitgaat.

Bestel nu uw kaarten voor de Kerkenbeurs 2017!
Op vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart 2017 wordt de
Kerkenbeurs Nederland georganiseerd, de nieuwe naam
van de beurs Kerk & Gemeente. De beurs vindt plaats in de
Jaarbeurs te Utrecht.
Graag nodigen wij u uit om een bezoek te brengen aan
deze beurs. Zoekt u nieuw kerkmeubilair? Oriënteert u zich
op nieuwe verlichting voor de kerk? Wilt u de overstap
maken naar Kerk-TV? Deze beurs heeft alles onder een dak.
Bezoek de beurs en laat u informeren: wij verwelkomen u
graag!
Meer informatie over de beurs treft u aan op de website
www.kerkenbeurs.nl (of klik op het logo).

Uw gratis toegangskaarten kunt u met behulp van de code
KB2017SIKN aanvragen op de website van de beurs of klik
direct op de button hieronder (Bestel hier uw kaarten).

Tot ziens op vrijdag 17 of zaterdag 18 maart in Utrecht!

Te koop.
De Hervormde Gemeente Nunspeet heeft 10
IKR’s te koop. IKR’s kunnen alleen gebruikt
worden door kerken die op dit moment reeds
gebruik maken van de IKR. Bij interesse in deze apparatuur
kunt u contact opnemen met dhr. Boeve via mailadres
lammert1@gmail.com.
Vanzelfsprekend zal de overgenomen apparatuur in het
sIKN Beheersysteem “verplaatst” moeten worden. Voor
deze omzetting worden eenmalige Administratiekosten van
€ 30,25 (inclusief BTW) berekend door sIKN. Graag
ontvangen wij ook een door beide kerken getekend
document voor akkoord.

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.

