
I N L O G G E N 

Ga naar het beheer gedeelte van de website: 

www.svegchel.nl/administrator 

 

Login met de verstrekte inloggegevens: 

 

Eenmaal ingelogd ga je naar: 

Componenten > iCagenda 

 

  

http://www.svegchel.nl/administrator


B E H E E R S C H E R M 

Hieronder zie je het beheerscherm. Alleen het kopje evenementen is voor deze 

website van belang. 

 

 

  



O P T R E D E N S   T O E V O E G E N 

Om een evenement toe te voegen klik je in het beheerscherm op Toevoegen 

nieuw evenement (1). Een nieuw scherm wordt geopend met diverse tabjes. 

Op het tabje Evenement geef je de titel van het volgende optreden in, bijvoorbeeld 

de locatie of de naam van het café. Als extra kun je een afbeelding selecteren. Een 

standaard afbeelding staat op de volgende lokatie: icagenda > 

optredens_profiel.jpg 

 

Op het tabje Datums selecteer je de datum en tijd wanneer het optreden is. Klik 

hiervoor in het lege veld van de Begindatum. Selecteer vervolgens de juiste datum 

en zet de juiste tijd middels de schuiven. Ben je klaar dan klik je op Valideer. 



 

Op het tabje Omschrijving kun je desgewenst een korte omschrijving geven van 

het optreden. 

 

Op het tabje Informatie kun je extra informatie vermelden over de lokatie waar het 

optreden is. Vul hier bijvoorbeeld de naam van de kroeg in. 



 

Op het tabje Google Maps kun je de locatie bepalen op de wereld kaart. 

 



Het tabje Opties en Publicatie opties is voor deze website niet van belang. 

Ben je klaar met alles in te vullen dan kun je op klikken op: 

- Opslaan 

je blijft in het huidige evenement om nog verdere bewerkingen te kunnen doen 

- Opslaan & sluiten 

je bent klaar en wilt terug naar het beheerscherm 

- Opslaan & nieuw 

je bent klaar en wilt een nieuw evenement/optreden toevoegen 

- Opslaan als kopie 

deze optie wordt ten zeerste afgeraden 

- Sluiten 

je wilt terug naar het beheerscherm zonder de wijzigingen op te slaan 

  



O P T R E D E N S   B E H E R E N 

Door in het beheerscherm op Evenementen (2) te klikken krijg je een overzicht van 

alle evenementen. Hier kun je bestaande evenementen bewerken en verwijderen. 

Bewerken van een optreden/evenement doe je door op de titel van het 

betreffende evenement te klikken. Je krijgt daarna de tabjes te zien zoals 

besproken bij het toevoegen van een optreden. 

 

Wil je een optreden tijdelijk niet zichtbaar hebben op de website dan klik je op het 

vinkje in de kolom Status. 

Wil je een optreden volledig verwijderen dan klik je op het selectievakje zodat er 

een vinkje in komt te staan en vervolgens op de knop prullenbak. 


