
Hoe om te gaan met de digitale uitvoering van het parochieblad?

Op de PC
Wanneer u via een inlogcode (zie mail) een uitgave van het parochieblad aanklikt krijgt u het volgende 
beeld:

In de menubalk boven in beeld ziet u de naam van het parochieblad en een aantal andere tekens.

In het hoofdvak ziet u de voorkant van het parochieblad met op één van de hoekpunten een pijl, die u 
uitnodigt daar te klikken. Zo kunt u door het parochieblad bladeren.
Op de onderste regel staan thumbnails (miniatuurafbeeldingen) en Auto Flip, waarmee u automatisch 
door het parochieblad bladert.

         Hiermee vergroot u de weergave op uw scherm 

         Hiermee kunt u nog verder inzoomen

     Klik hierop en u kunt over uw pagina bewegen. Naar boven of beneden, naar link of rechts

     Hiermee verkleint u de weergave op uw computerscherm Het omgekeerde dus van

     Hiermee gaat u een pagina terug. Wanneer u de weergave vergroot heeft schuift de pagina
     op.   Heeft u de standaard weergave dan slaat het blad om

    Hiermee gaat u terug naar het begin (pagina 1)

    Een pagina terug

    U bent op pagina 1 van in totaal 34 pagina's

    Een pagina vooruit

    Naar de laatste pagina

   U schuift een pagina vooruit

    Hier kunt u op klikken wanneer u het parochieblad wilt printen

   Via dit symbool kunt u gaan zoeken in de tekst van het parochieblad. Bijv. D.Gies
   Wanneer u in de lijst die dan verschijnt klikt, dan gaat u naar de betreffende pagina 
   en ziet u de gezochte tekst geel gemarkeerd

   Hiermee schakelt u naar een volledig scherm.    En weer terug gaat met

   Dit gebruikt u wanneer u een deel van de tekst van het parochieblad wilt kopiëren

   Hiermee bladert u automatisch door het parochieblad

Neem even de tijd om kennis te maken met het digitale parochieblad. Probeer de
verschillende mogelijkheden eens rustig uit.

Op de laptop of tablet

Op de laptop of tablet ziet het er bijna hetzelfde uit.
De balken boven en onder zijn zwart. De gebruikte symbolen “spreken” voor zich.

Op een mobiele telefoon komt steeds maar één pagina in beeld. De volgende pagina staat eronder

Nogmaals: neem even de tijd om kennis te maken met het digitale parochieblad. Probeer
de verschillende mogelijkheden eens rustig uit.


