Nieuwsflits sIKN
55e editie – april 2015

Kerkbeheerdersdag 2015
Op
zaterdag
11
april
heeft
de
jaarlijkse
Kerkbeheerdersdag een succesvolle 10e editie beleefd.
Met de mogelijkheid tot het volgen van maximaal 3
cursussen, hebben veel ervaren en onervaren
beheerders hun kennis over diverse onderwerpen
kunnen opfrissen. Daarnaast was het een mooi moment
om in contact te komen voor beheerders onderling.

Wilt u de presentaties van de cursussen die zijn gegeven
tijdens de Kerkbeheerdersdag van 2015 nakijken? Dan
kunt u terecht op de download-pagina op onze algemene
website.
Deze downloadpagina is te openen wanneer u met uw
gebruikersnaam en wachtwoord voor sIKN-beheer
inlogt onder de tab “Vrijwilligers” links onderaan op de
startpagina van de website www.sikn.nl Na het inloggen
verschijnt in ditzelfde tabblad een link naar de pagina
met Downloads. Hier treft u ook diverse handleidingen
aan van apparatuur.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen in het beheersysteem
of de website? Onze helpdesk helpt u graag. De
medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30
uur tot 17:30 uur via info@sikn.nl of telefonisch via
0182 – 750 545.

Nieuwe prijslijst per 1 april 2015
Per 1 april 2015 is er een nieuwe prijslijst vastgesteld.
De prijslijst treft u aan onder de volgende link:
http://www.sikn.nl/diensten/tarieven
De factuur die u in mei over de maand april ontvangt, zal
conform deze prijslijst worden opgesteld.
Op deze prijslijst treft u nu ook de prijzen
aan voor het uitzenden van Full HD Kerktv.

U en het beam-team: 4 handen op één buik?
In de maand oktober hebben wij u in onze nieuwsflits
de vraag gesteld: “U en het beam-team: 4 handen op één
buik?”. Deze vraag blijkt nog altijd zeer actueel.
Zeer recent hebben wij weer van enkele kerken gehoord
dat er helaas extra kosten zijn gemaakt om een nieuw
systeem aan te schaffen. Er was niet bekend dat in de
kerk al een systeem beschikbaar is wat in de basis reeds
geschikt is voor het uitzenden van beeld (van SD tot Full
HD). Naast de financiële gevolgen, heeft het ook impact
op de sfeer tussen de diverse commissies en
vrijwilligers gehad, zo hoorden wij van de kerken. En
juist op vrijwilligers moet je zuinig zijn!
Weet ú of uw beam-team actief is op het gebied van
beelduitzendingen? Weet uw beam-team welke
mogelijkheden er zijn met sIKN? Het uitzenden van
beeld kan waarschijnlijk heel eenvoudig met enkele
uitbreidingen binnen het huidige systeem.
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u
contact opnemen met Dhr. Sjaak Verstraten. Hij komt
graag bij u langs om u, het kerkbestuur én het beamteam te informeren over de mogelijkheden binnen uw
huidige systeem. Zo voorkomt u dat er onnodig extra
geld wordt uitgegeven en zorgt u ervoor dat alle
betrokken partijen op de hoogte zijn!
Te koop geboden.
- 5 KWR’s bij de Stichting Kerkomroep
Den Helder, contactpersoon de heer Jan
Gerkema, e-mail jgerkema@sikn.nl
- 10 KWR’s bij de Protestantse Gemeente Landgraaf
Oude Mijnstreek, contactpersoon de heer Hub van
Amersfoort, e-mail hub.geertje@home.nl
Vanzelfsprekend zal de overgenomen apparatuur nog 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.
Bent u geïnteresseerd in overname van apparatuur? Let u
dan wel op dat er kleine verschillen kunnen zitten in het
type KWR. KWR Type I (herkenbaar aan rode knoppen) is
geschikt voor analoog inbellen en ethernet. KWR Type II
(herkenbaar aan gele knoppen) is geschikt voor wifi en
ethernet. Met een extern inbelmodem kan worden
ingebeld. Beide apparaten zijn uitstekend te gebruiken, de
installatie is echter net anders. Handleidingen van de
apparatuur treft u aan onder de downloadpagina.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………
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.

