Instructie voor gebruik van RSS Feed
Graag leggen wij je in een paar stappen
uit hoe je een RSS feeds kan gebruiken
op je mobiel of tablet. Er zijn meerdere
RSS feed readers op de markt, wij
adviseren en gebruiken Feedly, die niet alleen op mobiel of
tablet te gebruiken is, maar ook op je PC of laptop.
Stap 1:
Download Feedly vanuit de AppStore of GooglePlay

Gebruikersaccount aanmaken
Om te zorgen dat je de kerk als favoriete RSS Feed te zien
krijgt, moet je eerst een account aanmaken. Dat kan door
te koppelen met Facebook, Twitter of Google.
Stap 2:
Maak een gebruikersaccount aan en login op Feedly met
dat account

De kerk opzoeken
Nu kan je aan de slag. We gaan eerst zorgen dat we de RSS
Feed van de kerk kunnen vinden.

Stap 3:
Swipe volgens instructie op het scherm
en klik op het vergroot/zoekglas en klik
Vervolgens op “Add content”

Zoek onze kerk
Nu kan je op zoek gaan naar
onze kerk.

Stap 4:
Zoek naar: gkvhoogvlietspijkenisse.nl en kies vervolgens de
eerste optie (niet de 2e waarbij staat reactiefeed)

Gefeliciteerd. Je hebt nu onze berichten in beeld
Als alles goed is gegaan, heb je nu een pagina voor je met
allerlei RSS Feeds van onze gemeente.

Maar let op!
We zijn er nog niet. Je hebt nog één ding te doen om altijd
je favorieten direct in beeld te hebben.

We gaan nu een collectie aanmaken
Klik op het menu (links boven) om vervolgens op de pagina
te komen waar je een collectie kunt aanmaken.

Stap 5:
Klik op “Create new collection” en geef deze de
bijvoorbeeld de naam: “GKV Hoogviet-Spijkenisse”

Nu ben je helemaal klaar
Dit was de laatste stap. Vanaf nu is
Feedly altijd gereed om jouw
favorieten weer te geven.
Omdat we alleen GKV Hoogvliet-Spijkenisse als RSS Feed
hebben, verschijnt deze direct in je hoofdpagina als je
Feedly opent.
Heb je vragen, dan horen wij het graag van je.

