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Bezoek ons tijdens Kerk & Gemeente!

Kerkomroep.nl op uw eigen website!

Op 29 en 30 november 2013 wordt voor de vierde keer
de beurs Kerk&Gemeente gehouden. U treft een
beursvloer met stands, workshops en activiteiten.
Deze beurs is een vakbeurs en voornamelijk
interessant wanneer u zich bijvoorbeeld wilt oriënteren
op nieuwe inrichting of het uitzenden van beeld vanuit
de kerk! Voor de website kunt u klikken op het logo:

Wist u dat er een Kerkomroep Widget beschikbaar is
voor Kerkomroep.nl? Misschien is deze term nog niet
bij u bekend en moeten wij nu eerst even wat
uitleggen. Want wat is een Widget? Een Widget is een
applicatie waarmee snel bepaalde informatie getoond
kan worden, bijvoorbeeld in uw eigen website.

Wilt u gratis toegangskaarten bestellen? Dat kan tot
maandag 26 november aanstaande! Klikt u dan op de
button “Registreer voor GRATIS toegang”. U komt dan
terecht op de website van de beurs, klikt u dan
nogmaals op de button “Registreer voor GRATIS
toegang” en vul uw gegevens in.

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen bij sIKN? Wilt
u graag de Kerkomroep-app eens uitproberen maar
heeft u zelf nog niet de juiste apparatuur? Kom langs!
Wij hopen u te mogen ontmoeten in Utrecht!

Beurs Leven & Geloven
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november werd de beurs
Leven & Geloven gehouden in Utrecht, of liever
noemde men deze beurs een Inspiratie Evenement!
Met vele workshops en sprekers en stands variërend
van goede doelen en scholen tot Kerkomroep.nl, was
er voor ieder wel iets te beleven.

Met
het
plaatsen
van
de
Kerkomroep Widget kunt u dan ook
de
kerkdiensten
die
via
Kerkomroep.nl te luisteren of te
zien zijn, ook via uw eigen website
tonen! Bezoekers van uw website
kunnen dan direct meeluisteren of
in geval van beeld ook kijken.
Hiernaast treft u een voorbeeld aan
van geplaatste widget op de sIKNwebsite.
Wilt u gebruik maken van de Kerkomroep-widget? Kijkt
u dan op www.sikn.nl/widget om te zien of uw CMSsysteem erbij staat!

Bestellen apparatuur en levertijd Kerst.
De ervaring leert dat rondom de Kerstperiode kerken
extra apparatuur bestellen. Alle bestellingen van
luisterkastjes die binnen zijn vóór woensdag 11
december 2013 zullen wij nog voor de Kerstdagen
kunnen leveren.
Bestellingen die nadien binnenkomen, zullen
vanzelfsprekend in behandeling worden genomen
maar daarbij kunnen wij u niet garanderen dat uw
bestelling nog voor de Kerstdagen bij u afgeleverd
wordt.
Voor het nabestellen van apparatuur
kunt het nabestelformulier gebruiken
wat u aantreft als u inlogt in het
beheersysteem via de website onder de
tab Vrijwilligers links onderin de pagina.

Contactgegevens
Veel bezoekers hebben wij kunnen attenderen op het
bestaan van nieuwere vormen van de “oude
Kerktelefoon”, zeker de Kerkomroep-app werd door de
bezoekers als bijzonder praktisch en prettig ervaren!

sIKN,

een

overzichtje.

sIKN is op diverse manieren bereikbaar. Hieronder
treft u in een overzicht onze contactgegevens aan, met
de juiste gegevens bent u tenslotte sneller geholpen!
Helpdesk (hulp bij technische vragen):
Telefoon
0182 - 750 545
helpdesk@sikn.nl
E-mail

Reserveert u alvast in uw agenda!
De Kerkbeheerdersdag van 2014 zal worden
gehouden op zaterdag 22 maart 2014 te Bunnik.
U komt toch óók?!

Algemeen (voor administratie en productinformatie):
Telefoon
0182 – 750 520
info@sikn.nl
E-mail
Fax
0182 – 750 599
U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van
8:30 uur tot 17:30 uur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ontvangt u deze nieuwsflits en bent u geen technisch 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.

