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Stopzetten oude website
In augustus van dit jaar hebben wij u in de Nieuwsflits
geïnformeerd dat de oude website van Kerkomroep.nl
gestopt gaat worden. Ook tijdens de Kerkbeheerdersdag
van 6 oktober 2018 is dit nogmaals gecommuniceerd.

Nieuwe website

Oude website

Inmiddels staat op de oude website een melding dat deze
versie gestopt gaat worden. Op de nieuwe website is de
verwijzing naar de oude site ook verwijderd en vervangen
door een verwijzing naar de pagina met Veelgestelde
vragen zodat de mensen thuis kunnen nakijken hoe ze hun
kerk kunnen opzoeken op de website.
Per maandag 22 oktober 2018 zal de oude versie van de
site definitief offline worden gehaald. Dit is ruim voor de
kerstdagen zodat er nog ruim voldoende tijd is om te
wennen aan de “nieuwe” website van Kerkomroep.nl!

Verbeterd binnen Kerkomroep.nl
In aanloop naar het stopzetten van de oude versie van
Kerkomroep.nl zijn deze week enkele verbeteringen
doorgevoerd binnen de nieuwe versie van de website.
Snel kiezen via het hoofdmenu “mijn kerken”.
Net als in de app is nu ook in de website mogelijk om
kerken toe te voegen aan “Mijn kerken”. Zo zijn er
minder handelingen nodig om bij de kerk uit te komen
waar men regelmatig naar luistert of kijkt. Wanneer u
een kerk heeft geselecteerd, verschijnt de button
“Toevoegen aan mijn kerken”.

Wanneer u hierop klikt, wordt deze kerk toegevoegd aan
de keuzelijst die u aantreft onder de naam “Mijn Kerken”
in het hoofdmenu van de website.
Tonen van alle kerken die live uitzenden.
De gebruikers van de oude site zijn gewend dat alle
kerken die live zijn, worden getoond in een lijst. Op de
startpagina van de nieuwe website worden willekeurig
een paar kerken die op dat moment live uitzenden
getoond. Dit gaf verwarring omdat men dacht dat “hun
kerk” dan niet meer uitzond.

Het is nu mogelijk om een overzicht te krijgen van alle
kerken die op dat moment live uitzenden. Er worden nog
steeds enkele willekeurige live uitzendingen getoond maar
hier treft u nu ook een button
aan “Klik hier voor alle live
kerken”.
Vergroten van de tekst.
Het is nu mogelijk om de tekst van de website
te vergroten. In de rechter bovenhoek treft u
A- en A+ aan. Wanneer u hierop klikt, kunt u
de tekst aanpassen.

Kerst: Bestellen apparatuur en levertijd.
De kerstdagen zijn weer in zicht en dan is de
vraag naar apparatuur voor bij de mensen thuis
vaak groter. Wanneer u vóór maandag 10
december 2018 uw bestelling plaatst, kunnen wij
levering van deze apparatuur garanderen.
Bestellingen die daarna worden gedaan, worden
vanzelfsprekend in behandeling genomen. Wij kunnen dan
echter niet met zekerheid aangeven dat de apparatuur tijdig
arriveert wegens toenemende drukte bij de postbezorgers.
Wanneer u een nieuwe streamer (kerkzender) wilt bestellen
die u nog voor de kerstdagen in gebruik wilt nemen, dan
adviseren wij u uw bestelling zo snel mogelijk in te dienen
maar uiterlijk vrijdag 30 november 2018.
Op deze manier kan de installatie tijdig worden ingepland en
heeft u ook al enkele uitzendingen kunnen doen voordat de
feestdagen plaatsvinden. Mochten er dan nog aanpassingen
wenselijk zijn in de instellingen dan heeft u deze al kunnen
doen voordat de kerstuitzendingen beginnen.
Ook voor het bestellen van een zender geldt natuurlijk dat
wij uw bestelling in behandeling nemen, ook al komt deze
later binnen. Zeker wanneer het een storing betreft in de
apparatuur zullen wij alles in het werk stellen om te zorgen
dat er met de kerstdagen uitgezonden kan worden.
Wanneer het echter een reguliere vervanging betreft,
kunnen wij niet garanderen dat installatie plaats kan vinden
voor de feestdagen. U begrijpt, ook de installateurs vieren
Kerst!
Nabestellen is het meest eenvoudig met behulp van het
Nabestelformulier wat u aantreft bij de Downloads als u
inlogt in sIKN-Beheer.

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.

