Handleiding Digitale Trainings agenda recreanten Ac-Tion
De digitale versie van het trainingsschema dat Frits iedere twee maanden toestuurt
kun je ook bekijken op je mobiele telefoon. Of waar dan ook, wanneer je een
internet verbinding hebt.
Handig, als je wilt weten waar de training komende zaterdag is.
Wist je dat ook de locatie van de training precies wordt aangegeven in deze agenda?
En dat, wanneer je daar op klikt je een kaartje op je telefoon ziet die precies
aangeeft waar je moet zijn? Dat die zelfs de route er naar toe kan tonen? (zie
handleiding verderop)
Ik hoop jullie hiermee een gemakkelijke extra mogelijkheid te bieden om te kunnen
zien wat voor training er aan zit te komen en waar je moet zijn op welk tijdstip.
De meesten van jullie kennen en gebruiken hem al. Deze digitale trainings agenda
van de recreanten van Tion.
Maar mocht jij hem nog niet kennen of nog niet gebruiken dan is hieronder de uitleg
hoe je hem kunt installeren.

Snelle Installatie handleiding:
Om van de recreanten agenda gebruik te maken heb je deze link nodig.
Om van de wedstrijdlopers/mila agenda gebruik te maken heb je deze link nodig.
Dit is een zogenaamde iCal link. Je kunt hem in ieder kalender programma gebruiken
dat ical ondersteund.
In de meeste gevallen is het klikken op bovenstaande link, vanaf het apparaat waar
je de agenda wilt installeren, voldoende om de installatie uit te voeren. Mocht dat bij
jou niet zo zijn, volg dan de meer uitgebreide installatie handleiding hieronder.

Uitgebreide Installatie handleiding
Android / pc / laptop:
Wanneer je bijvoorbeeld al een gmail account hebt dan kun je het volgende doen om
de kalender te kunnen gebruiken (als je er nog geen hebt, een gmail account kun je
gratis aanmaken bij www.gmail.com).
Voer de volgende stappen uit om de gmail agenda toe te voegen op je computer / laptop:

1. Log in bij www.gmail.com
2. Klik op het icoontje met de 9 kleine blokjes in de rechter bovenhoek van het
scherm en kies "Agenda"
3. Dan is het een beetje afhankelijk van de weergave die je hebt gekozen. Bij
mij staat in ieder geval aan de linkerkant van het scherm een kalendertje,
daaronder staat: "My calendars" en daaronder weer "other calendars"
4. Klik op het pijltje naast "Other calendars" en kies voor: "Add by URL"
5. Vul dan de link hieronder in:
voor de recreanten kalender:
https://www.google.com/calendar/ical/b7hpl02s5s79u5369s5jnk44u0%40group.cal
endar.google.com/public/basic.ics

voor de wedstrijdlopers kalender:
https://www.google.com/calendar/ical/9ehpg53a3u73h46901dgrrehuo%40group.cal
endar.google.com/public/basic.ics

6. Nu verschijnt de kalender naast de afspraken die je eventueel al in
je agenda had staan. Voor alle duidelijkheid krijgt hij een andere kleur.
Het leuke is dat wanneer je dit eenmaal hebt ingesteld je de kalender ook weer
zichtbaar kunt maken op je Android Smartphone.
Voer de volgende stappen uit om de gmail agenda toe te voegen op je Android telefoon:

Heb je een Android telefoon dan is het helemaal gemakkelijk.
Dat gaat als volgt:
1. Open de agenda op je telefoon
2. Klik op het icoontje met drie horizontale streepjes onder elkaar die je
linksboven in het scherm ziet. Dit opent het instellingen scherm
3. Kies nogmaals: Instellingen
4. Daar zie je dan een lijstje van alle agenda's die je via internet hebt ingesteld
bij gmail (het verhaal hierboven)
5. Kies de agenda die je zojuist hebt toegevoegd en zet “Synchroniseren” op
“aan”. Hierdoor verschijnen ook op je telefoon de trainingen naast je andere
afspraken (in een andere kleur).

iPhone / iPad
Op de iPhone is het over het algemeen voldoende om gewoon op de *.ics link in de
mail te klikken. Mocht dat niet zo zijn volg dan de beschrijving in onderstaand artikel:
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=en&answer=138740

Handleiding agenda (scherm voorbeelden zijn van Android telefoon)
Klik op de afspraak van zaterdag 15 november dan krijg je de afspraak details te zien:

Agenda details:
Klik op de coordinaten onder de datum (52’186010, 6,888492) voor een kaartje van de lokatie

Kaartje van de locatie:
Klik op het autootje, onder in beeld om een routebeschrijving te krijgen.

Routebeschrijving:

