Handleiding mobiele website

Www.ontdekpajotzenne.be

Gratis - Eenvoudig – Op maat - Toegankelijk

Achtergrondinformatie
WAT: Www.ontdekpajotzenne.be is een mobiele website die, net als het Pajot Zenne magazine, de
beleving van het Pajottenland en de Zennevallei centraal stelt. Een mobiele website is een website
die er uit ziet als een app en erg gebruiksvriendelijk is voor smartphones (je kan de website ook als
een app-icoontje op je gsm plaatsen). De site is gericht naar zowel toeristen als streekbewoners en
iedereen kan er aan meewerken. Als je iets leuk bezoekt of langs een mooi plekje wandelt, kan je dit
toevoegen aan de site om je leuke ervaring te delen met de rest van de regio. Het kan ook uitstekend
dienen als promotiemiddel voor jouw zaak of vereniging.

DOOR WIE: Deze site is een initiatief van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en Regionaal
Landschap Pajottenland & Zennevallei in nauwe samenwerking met Toerisme Pajottenland &
Zennevallei en Pajottenland+.

WAAR: De enige voorwaarde voor het gebruik van deze website is dat de ingevoerde plekjes zich in
de regio Pajottenland & Zennevallei bevinden. Concreet gaat dit over de volgende gemeenten:
Affligem, Bever, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke,
Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

HOE: De website is gemaakt om te gebruiken op het scherm van een tablet of smartphone, maar je
kan de site ook via een vaste computer of laptop bezoeken en bewerken.

Homepage

Op de homepage zie je een kaart van de regio met alle ingevoerde plekjes erop. Je kan in- en
uitzoomen op deze kaart.
Als je op een icoontje klikt krijg je meteen een kadertje die de basisinfo over het plekje geeft. Klik
door om alle informatie van dit plekje te krijgen.

De legende van de icoontjes zie je als je rechts onder op de kaart op het +teken klikt. Een blauw
bolletje met een cijfer in betekent een groepering van verschillende plekjes die te dicht bij elkaar
liggen om apart weer te geven. Als je inzoomt zullen deze plekjes wel apart verschijnen.
Onder de kaart zie je een lijst van alle plekjes, met de recentst ingevoerde bovenaan. Onderaan op je
smartphonescherm (of rechts op het scherm voor PC) staat de knop om een plekje toe te voegen en
een foto die naar de digitale versie van Pajot Zenne Magazine leidt. Je kan hier ook de mobiele
website delen via sociale media.

Plekjes zoeken
Als je op zoek bent naar een specifiek plekje kan je de lijst op de homepagina doornemen of via de
kaart inzoomen. Gerichter zoeken doe je via de zoekfunctie bovenaan het scherm (klik op het
vergrootglas).

Hier kan je zoeken met verschillende criteria: zoekterm, locatie (wordt automatisch ingevuld:
gebruikt het gps-signaal van je smartphone of je kan zelf een adres invullen) of rubriek. Je hoeft deze
niet allemaal in te vullen om een resultaat te krijgen. Zo kan je zoeken naar “kerk” (zoekterm) binnen
10km(afstand) van je locatie (nabij), maar je kan ook enkel een rubriek aanduiden en bijvoorbeeld
alle natuurplekjes in de regio op de kaart zien verschijnen.

Plekje toevoegen
In deze handleiding zal als voorbeeld “Bollebaan Den Haas” worden toegevoegd.
Dit is het belangrijkste luik van de mobiele website. Www.ontdekpajotzenne.be kan enkel een succes
worden als wandelverenigingen, musea, horecazaken,… maar ook individuen items invoeren. Het
proces is erg intuïtief. In principe heb je geen handleiding nodig.

Druk om te starten op de blauwe knop “voeg een plekje toe”.

Account
Om een plekje te kunnen toevoegen heb je eerst een account nodig met een gebruikersnaam en
paswoord dat je zelf kiest. Via een automatische activatiemail krijg je dan toegang tot het maken van
een plekje. Heb je al een account? Vul dan je gebruikersnaam en paswoord in.

Titel
Je klikt op “voeg een plekje toe” (blauwe knop) en vult alle informatie in. Het belangrijkste hierbij is
de titel en het adres. Je gaat best voor een erg duidelijke titel die niet te lang is. Omdat de naam op
een smartphonescherm moet kunnen te lezen zijn, is er een limiet van 27 karakters in de naam.
Vb. Titel: Bollebaan Den Haas
Denk op voorhand goed na over het plekje dat je wil toevoegen. Je kan een locatie in zijn geheel
toevoegen maar je kan ook diverse aspecten van de locatie apart toevoegen. Zo kan je je verhaal het
beste structureren en doelgericht je publiek informeren.
Vb. ‘Bollebaan Den Haas’ wordt apart ingegeven onder de categorie ‘Sport en ontspanning’.
Daarnaast kan ook de locatie ‘Café Den Haas’ als item ingegeven worden onder de categorie ‘Eten en
drinken’. Stel dat er vlakbij Café Den haas een natuurwandeling vertrekt kan je die wandeling ook
apart als locatie ingeven vb. ‘Natuurwandeling door Gooik’.

Adres
Na het invullen van het adres druk je best op “Zoek op kaart” om het adres gevisualiseerd te zien. Als
je plekje geen exact adres heeft, vul je een adres dichtbij in en vervolgens kan je het blauwe pijltje
verplaatsen naar een exactere locatie van je plekje (bijvoorbeeld binnen een domein of langs een
landweg).
Als met het verslepen van de blauwe cursor naar de exacte plaats, het adres wijzigt, kan je er
eventueel voor opteren om het adres niet zichtbaar te tonen door het vinkje ‘adres verbergen’ aan te
duiden.
Vb. Bollebaan Den Haas: Wijngaardbosstraat 6, 1755 Gooik, België

Rubriek
Je plaatst je plekje ook altijd in een bepaalde rubriek. Je kan er maar één aanduiden. (de rest kan je
invullen als tag, zie verder). Kies dus de categorie waarvan je vindt dat die het belangrijkste is voor
jouw plekje. Het plekje zal onder het logo van deze categorie op de kaart verschijnen. Volgende
categorieën zijn mogelijk: Eten & drinken, Fietsen & MTB, Historisch plekje, Monument, Museum of
bezoekerscentrum, Natuurplekje, Openbaar gebouw, Oriëntatiepunt, Overnachten, Sport &
ontspanning, Traditie, Wandelen, Winkelen.
Vb. Bollebaan Den Haas: rubriek ’Sport en ontspanning’

Doorverwijzingen (website/telefoonnummer)
Gegevens als een telefoonnummer of website zijn niet verplicht, maar kunnen helpen om je plekje te
promoten en toegankelijk te maken.

Vb. Voor Bollebaan Den Haas is het goed dat telefoonnummer vermeld staat. Zo kunnen mensen de
bollebaan reserveren. Den Haas heeft geen website deze kan dus niet vermeld worden.
Geef je een wandeling in? Vermeld dan bij website de link naar de uitgewerkte wandeling op
routeyou.
Vb. bij het item Wandeling Zepposmolen wordt de link naar de wandeling op routeyou vermeld.

Foto
Je voegt ook best altijd minstens 1 foto toe. Dit maakt het plekje aantrekkelijker. Meerdere foto’s
toevoegen is ook mogelijk. Zorg dat de foto’s ook een aspect tonen van het verhaal dat je wil
vertellen; toon details, verschillende oogpunten, het plekje tijdens verschillende seizoenen, foto’s die
uitnodigen tot beleving,…
Vb. Bollebaan Den Haas: foto van een bollende man toont welke houding je moet aannemen om te
bollen. Een foto van de bollen zelf geeft een blik op hoe het materiaal er uit ziet. Een foto van de
locatie vertelt waar de bollebaan net gelegen is.

Beschrijving
In de beschrijving geef je kort meer informatie over het plekje: wat kan je er doen, wat is er speciaal
aan, een korte geschiedenis van het plekje, …. Je maakt dit best kort en krachtig, men leest immers
slechts zelden lange teksten op een smartphone. Probeer vooral om laagdrempelig te schrijven;
wist-je-datjes, onthulde geheimen, cijfermateriaal,… kunnen daar bij helpen. Probeer het anders aan
te pakken dan de reguliere wikipediapagina. De bedoeling is niet zo veel mogelijk informatie mee te
geven maar wel om mensen op een leuke en boeiende manier te informeren.
Gegevens als openingsuren en sluitingsdata schrijven we niet in de beschrijving, daarvoor wordt
men doorverwezen naar een eigen website. Zo blijft de mobiele website een plek voor
achtergrondinformatie en beleving eerder dan voor praktische details.
Je kan de tekst ook vormgeven door tekst cursief of vet te plaatsen of een link invoegen. Gebruik
hiervoor de tools bovenaan het tekstvak. Als je met je cursor over de symbolen beweegt verschijnt
de functie van deze tools.
Je kan ook muziek, audio of een filmpje toevoegen. Dit kan een grote meerwaarde zijn, geluid of film
kan je immers moeilijk integreren in een infopaneel ter plekke. Je dient je filmpje dan eerst op
Youtube te plaatsen of je geluidsfragment op Soundcloud. Je kan ook gebruik maken van een filmpje
of geluidsfragment dat reeds op deze website staat. Klik door op de links “Youtube embedden” en
“Soundcloud embedden” om te lezen hoe je geluid en filmpjes kan toevoegen. Dit is zeer eenvoudig
en komt er op neer dat je de juiste link kopieert en plakt in het tekstveld ‘beschrijving’.
Je kan op www.ontdekpajotzenne.be geen volledige wandel- of fietsroutes uitstippelen. Het kanaal
routeyou biedt immers al enorm veel wandelingen aan. Bovendien kan iedereen hier nieuwe
wandelroutes op ingeven. Daarom geven we enkel vertrekpunten als item in op
www.ontdekpajotzenne.be. We geven dit vertrekpunt dan de rubriek ‘wandelen’ of ‘Fietsen & MTB’
en embedden de wandeling vanuit Routeyou. Open daarvoor de wandeling op de website
www.routeyou.be vermelden bij de website de link naar de route op routeyou. Klik op de knop met
het groene puzzelstukje en ‘Embed’. Kopieer de lange link en plak deze in het tekstveld. De kaart zal

automatisch verschijnen bij het plekje (vb Wandeling Zepposmolen). De mobiele website is ook ideaal
om extra uitleg te verschaffen bij de plekjes die je onderweg tegenkomt. Het is een goed idee om alle
plekjes die op de route liggen daarom de tag van de wandeling te geven.
Vb. Bollebaan Den Haas: De tekst is vlot geschreven en niet wetenschappelijk en spoort aan om echt
te gaan beleven door vb de spelregels er ook bij te vermelden. Een filmpje van West-Vlamingen die
aan het bollen zijn, maakt visueel hoe een bolspel er uit ziet en biedt leuke
achtergrondinformatie.(Het zou uiteraard nog beter zijn om een filmpje opgenomen in Den Haas toe
te voegen).

Tags
Om je plekje op verschillende trefwoorden terug te vinden, is het belangrijk om ook tags toe te
voegen. Hierbij plaats je je plekje in meerdere, specifiekere categorieën en link je het aan andere
plekjes. De 18 meest algemene en meest gebruikte tags staan onder de invulbalk (vb. Sport,
Brouwerij, Recreatiedomein,…) en kan je toevoegen door er op te klikken. Daarnaast kan je ook zelf
nog tags voor je plekje verzinnen en ze erbij typen (scheiden met een komma en spatie) (Vb.
trekpaard, WOI, boomgaard, …). Wees zeker van de correcte spelwijze van je tag, anders vindt
niemand je plekje terug.
Indien een bezoeker dan op de tag brouwerij duwt, zal hij een overzicht krijgen van alle (ingevoerde)
brouwerijen in de regio. De tag geeft je ook de mogelijkheid om verschillende plekjes virtueel te
verbinden. Bijvoorbeeld: je voert verschillende plekjes in die gelegen zijn in het Colomapark: het
kasteel, een bankje met het mooiste uitzicht, de oudste boom,… Deze plekjes kan je virtueel
verbinden door hen allemaal de tag ‘Coloma’ te geven. Zo kunnen bezoekers de plekjes gemakkelijk
samen terugvinden.
Vb. Bollebaan Den Haas kreeg de tag volkssport. Indien je op de tag volkssport duwt krijg je meteen
alle andere plekjes die de tag volkssport kregen; vb. een boogschutterswip, een café waar je nog
volksspelen kan spelen,…
Het item kreeg ook de tag ‘Wandeling Zeppos’ aangezien deze wandeling langs het café Den Haas
loopt. Als je doorklikt op de tag krijg je de informatie van de wandeling te zien. Aan de hand van tags
kan je verschillende plekjes die zich langs eenzelfde wandeling bevinden, verbinden.

Bevestigen
Als je klaar bent en op “volgende stap” klikt lees je dat het, nadat je je het plekje hebt toegevoegd,
nog een klein uurtje kan duren vooraleer je plekje op de homepagina verschijnt. Klik je nog eens op
“ga verder” dan kom je terecht op de pagina van je plekje zoals die er voor iedereen zal uitzien. Je
krijgt ook een mail met de melding dat je een plekje hebt toegevoegd met een bijhorende link.

Je plekje aanpassen
Je kan je plekje altijd achteraf nog aanpassen. Ga naar het plekje en druk onder het adres op de knop
‘Plekje bewerken’. Hiervoor moet je dus wel ingelogd zijn. Het is alleen mogelijk je eigen plekjes aan
te passen.

Reageren op plekjes

Je kan bij alle plekjes reacties schrijven. Zo kan je het plekje beoordelen, extra informatie geven of
een persoonlijk verhaal delen. (Je kan geen aanpassingen doorvoeren in een plekje dat iemand
anders toevoegde. Je kan wel commentaar schrijven bij een plekje en op die manier extra informatie
meegeven.)
Is het echt nodig dat de informatie bij een specifiek plekje aangepast wordt, bijvoorbeeld omdat de
informatie foutief of verouderd is of om een andere reden? Contacteer een medewerker van
Erfgoedcel PZ of van Regionaal Landschap PZ om verdere stappen te ondernemen.

UiT in Vlaanderen
In www.ontdekpajotzenne.be kunnen enkel locaties of ‘plekjes’ ingegeven worden. Dus geen
activiteiten die tijdelijk zijn. Hiervoor bestaat immers reeds een ander goed en veelgebruikt medium
namelijk de Uitdatabank.
Wil je ook activiteiten communiceren? Voer je activiteit in in de uitdatabank. Je activiteit wordt
automatisch opgenomen op www.uitinvlaanderen.be en op tal van andere websites. Geef je de
activiteit ook de tag UitinMijnRegio dan verschijnt de activiteit automatisch in de app
www.ontdekpajotzenne.be. Zo is er geen dubbel werk nodig.
Meer weten over het invoeren van activiteiten op de UITdatabank: www.uitdatabank.be (maak een
account aan) en www.uitinvlaanderen.be

Communicatie app
De app kan vanaf eind april 2015 volop door iedereen gebruikt worden. Voor de communicatie
hieromtrent spreken we het volgende af:
-

-

Heb je een heleboel plekjes ingevoerd, gebruik je de app op een event om bijvoorbeeld een
wandeling te ontsluiten, heb je de gemeente toeristisch ontsloten,… ? Communiceer
www.ontdekpajotzenne.be volop naar je achterban en je doelpubliek en wijs hen op de
items die jij reeds invoerde.
Om je hierbij te helpen vind je op www.erfgoedcelpz.be/app en op www.pajot-zenne.be een
infobericht, een logo en afbeeldingen die je hierbij kunnen helpen.

Er is besloten om een grote communicatiecampagne naar breed publiek uit te stellen naar de start
van het toeristisch seizoen in 2016. Brede communicatie heeft immers pas zin als de app voldoende
gevuld is en aantrekkelijk genoeg is. Help dus mee om alle leuke plekjes in de regio in te voeren!
Samen maken we www.ontdekpajotzenne.be!

Gebruik app
Regiobewoners en toeristen kunnen op twee manieren gebruik maken van de mobiele website via de
smartphone:
1. Een bewoner wil weten wat er in de buurt van zijn locatie te doen/bezoeken valt en opent de
mobiele website en zoekt naar nabij gelegen plekjes op basis van de locatie waar hij zich

bevindt (al dan niet met bepaalde zoekcriteria). (In principe kan de mobiele website ook op
deze manier gebruikt worden op een vaste computer.)
2. Een bezoeker staat op een bepaald plekje en wordt uitgenodigd om de mobiele website te
openen voor extra achtergrondinformatie aan de hand van een QR-code of link. Door het
scannen van de QR-code komt men meteen terecht op de desbetreffende pagina van het
plekje. Hier vindt de bezoeker: uitleg, foto’s en eventueel een filmpje, geluidsfragment, een
wandeling, interessante links.

QR-CODE
Wil je in het kader van een project aan de slag met QR-codes om bepaalde plekjes te ontsluiten?
Neem contact op met Erfgoedcel PZ, Toerisme PZ of Regionaal Landschap PZ voor verdere uitleg en
begeleiding.
Vb. In 2015 werd het gebruik van QR-codes met de website www.ontdekpajotzenne.be uitgetest in
Sint-Pieters-Leeuw. In de straten die naar oudstrijders van WOI vernoemd werden, werden banners
opgehangen met hun portret en een QR-code. Wie de QR-code scande kwam terecht op
www.ontdekpajotzenne.be en kon meer informatie lezen over de desbetreffende oud-strijder.

QR-code naar de homepage van www.ontdekpajotzenne.be

Contactgegevens
Vragen? Opmerkingen? Hulp of begeleiding nodig? Wil je dat we mee nadenken over hoe jij je
evenement, je wandeling, je omgeving,… het beste in de app kan ontsluiten? Neem contact met ons
op!
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Alwin Loeckx, alwin@pajot-zenne.be, 02 452 60 45
Toerisme Pajottenland Zennevallei, Maité Debast, maite@toerisme-pajottenland.be, 02 356 42 59
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Karen Van Buggenhout, karen@erfgoedcelpz.be, 02 451 69 49

