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Om Skiveportalen.dk
Retningslinjer for arrangementer
Opret en bruger på Pindle
Opret dit sted
Opret et arrangement
Få Skiveportalens arrangementer på din egen hjemmeside

Opret dig
på Pindle:

admin.pindle.dk

Præsenter
din forening,
intsitution el.
lign.

Indtast ét
eller flere
arrangementer

Så er du
synlig på
Skiveportalen
og i Pindleappen

Brug for hjælp?
Har du problemer med at oprette dine arrangementer, kan du skrive til:
misk@skivekommune.dk
Skulle du opleve problemer med websitet www.skiveportalen.dk, kan du kontakte:
support@skivefolkeblad.dk
Skulle du opleve tekniske problemer med app’en, kan du skrive til: info@pindle.dk
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Om Skiveportalen.dk
Skiveportalen er en kultur- og begivenhedskalender for Skiveegnen, som er
blevet til i et samarbejde mellem Skive Kommune og Skive Folkeblad.
Via Skiveportalen kan du som arrangør gratis markedsføre dine kultur- eller
fritidsarrangementer. Du indtaster blot dit arrangement via event-appen
’Pindle’, hvorefter det automatisk bliver synligt på www.skiveportalen.dk,
samt i Pindle-app’en.
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... og meget mere!

Retningslinjer for arrangementer på Skiveportalen
For at komme på Skiveportalen skal dit arrangement:
• Være offentligt tilgængeligt og have almen interesse.
• Have et endeligt sluttidspunkt.
• Arrangementet skal byde på en oplevelse indenfor kultur og/eller fritid.
Eksempelvis koncerter, foredrag, teater, historie, litteratur, idræt og sport,
udstillinger, udflugter osv.
Eksempler på arrangementer, som ikke vil blive optaget i kalenderen:
•
•
•
•

Generalforsamlinger og almindelige møder i foreninger, klubber m.m.
Almindelige gudstjenester.
Lukkede arrangementer, som ikke er tilgængelige for offentligheden.
Tilbud om varer, udsalg, tjenesteydelser og lignende.
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Opret dig på Pindle
1

2

Gå til admin.pindle.dk, hvor du kan oprette dig som bruger - eller logge ind
på en eksisterende brugerprofil.

Udfyld oplysninger om dig selv: Dit fornavn, efternavn, mailadresse, samt
ønsket adgangskode. Husk at bruge fælles mailadresse og kodeord, hvis I er
flere, som skal have adgang til kontoen.

BEMÆRK

En arrangør, eks. en
forening, må kun optræde
på én brugerkonto i Pindle. Hvis I er flere fra samme
sted, som skal kunne oprette
arrangementer i foreningens
navn, skal I derfor bruge en
fælles profil på Pindle med
én fælles e-mailadresse
og et fælles kodeord.

3

Nu får du en mail i indbakken
fra Pindle. For at aktivere din
brugerprofil, skal du klikke på
linket.
Nu er din personlige brugerprofil
aktiv.
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Opret dit sted
1

Nu er din personlige brugerprofil aktiv, og du kan tilføje ”et sted”. ”Et sted””
er den forening, institution, klub eller lign., som du er tilknyttet.
Bemærk at én brugerprofil godt kan oprette flere ”steder” - det kan være
relevant for dig, som eksempelvis er aktiv i flere foreninger eller klubber, og
som ønsker at kunne indtaste arrangementer fra dem alle.
Bliv set og fulgt:
Det er vigtigt, at du
udfylder information om
”Arrangøren - din forening,
klub el. organisation - fordi
borgerne kan følge din
”Arrangør” i Pindle-app’en
og få direkte besked på
mobilen, når I afholder
nye, spændende
arrangementer.
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Indtast nu:
Navn på stedet
(foreningen, klubben
m.m.)
Stedets adresse,
postnummer og by.
Stedets område: For
dig vil det formentlig
være Skive.
Lokation vil ofte være
stedets adresse.
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Indtast stedets
telefonnummer,
e-mail og webside,
samt åbningstider.
Det er ikke et krav,
at du udfylder disse
felter, men vi
anbefaler at gøre
det som en service
overfor borgerne.
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Beskriv dit sted. Eks.:
Hvem er I? Hvad laver I
og med hvilket formål?
Hvem er jeres målgruppe? Hvilke aktiviteter har
I for medlemmer og/eller
besøgende?
Upload et billede. Det er
vigtigt, at billedet er i en
god kvalitet, og at du har
rettighederne til at bruge
det. Når du har uploadet
billedet får du mulighed
for at beskære det, så
formatet passer til kalenderen.
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Vælg den kategori, der bedst beskriver
dit sted, eks. musik, kultur, sport m.m.
’Tags’ gør det nemmere for andre at
spore sig ind på dit sted. En jazzklub
kan fx vælge ”musik” som kategori og
skrive ”jazz” som tag. En håndboldklub
kan vælge ”sport” som kategori og
skrive ”håndbold” som tag.
Klik her når du er klar til at sende
dit sted til godkendelse hos Skiveportalens administratorer.
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Under fanen ”Arrangør” kan du se en oversigt over dine steder, og status på
dem - om det er en kladde, om stedet afventer godkendelse af Skiveportalens
administratorer m.m.
Du skal kun
godkendes én gang:
Når Skiveportalens
administratorer har godkendt
dit sted og dets første arrangement, kan du herefter frit indtaste nye arrangementer uden
påny at skulle vente på manuel
godkendelse - så dine arrangementer bliver synlige på Skiveportalen og i Pindle-appen
straks efter, du har
indsendt dem.
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Opret et arrangement
Alle arrangementer du opretter, bliver tilknyttet din ”Arrangør”-profil og ”dit
sted” (eks. din forening). Arrangementet bliver vist på Skiveportalen.dk, samt
i Pindle-appen.
1

Klik på fanen
”Events”, hvor du
kan se alle de
arrangementer, du
har oprettet.
Klik her for at tilføje
et arrangement.

2

Indtast arrangementets
navn.
Beskriv dit arrangement.
De første 1-2 sætninger
bliver vist som en teaser for
arrangementet på Skiveportalen, hvor interesserede kan
klikke sig ind og læse resten
af din beskrivelse - så fang
allerede folks opmærksomhed i tekstens første linjer.
Upload et billede, som passer
til arrangementet.
Det er vigtigt, at billedet er
i en god kvalitet, og at du
har rettighederne til at bruge det. Når du har uploadet
billedet får du mulighed for
at beskære det, så formatet
passer til kalenderen på Skiveportalen.
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Her kan du vælge, om billedet du har
uploadet, skal være synligt for andre.
Vi anbefaler, at billedet bliver vist.
Med ’push messages’ kan du minde
de brugere, som følger dig i Pindle
-app’en om dit arrangement, når
tiden nærmer sig. De vil modtage en
notifikation på mobilen.
Tast arrangementets start- og slutdato. Her har du også mulighed for at tilføje
flere separate datoer, hvis dit arrangement ikke er sammenhængende, men
eksempelvis finder sted to lørdage i træk.
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Hvor mange billetter/pladser har arrangementet? Undlad blot at udfylde feltet, hvis
der ikke er billetter eller begrænsede pladser.
Dette felt er påkrævet. Hvis dit arrangement
er gratis, skriver du blot 0, fri entre, gratis
eller lign.
Du har mulighed for at skrive tekst, hvis der
eks. er forskellige billettyper og priser.
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Hvor kan man købe billetter? Sæt et link her.
Hvor fører billetlinket hen?
Eks. til foreningens hjemmeside, en billetservice
som billetten.dk eller lign.
Findes der en hjemmeside,
hvor man kan læse mere
om arrangementet?
Hvor fører dit link hen?
Skriv et par ord om hjemmesiden.
Arrangør: Vælg dit ”sted”
fra listen.
Hvor finder arrangementet
sted?
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6 Vælg den kategori, der bedst
beskriver dit arrangement, eks.
musik, kultur, sport m.m.
Gruppe: Nogle arrangementer
tilhører samme ’gruppe’, eks.
’Sommer i Skive’, ’Spil Dansk’,
’halloween’ osv. Brugere af
app’en har mulighed for at finde
en gruppe og få overblik over
alle arrangementer herfra.
’Tags’ er nøgleord, som gør det
nemmere at spore sig ind på dit
arrangement. En koncert kan fx have ”rock” som tag, mens en sportsevent fx
kan have ”fodbold” m.m. Det er muligt at tilføje flere tags.
Klik her når du er klar til at sende dit arrangement til den digitale kalender på
Skiveportalen.dk og i Pindle-app’en.
Dit første arrangement skal godkendes af Skiveportalens administratorer,
hvilket kan tage op til 48 timer. Derefter kan du frit tilføje nye arrangementer
uden at skulle igennem en manuel godkendelse.

7 Hvis du befinder dig under fanen ”Events” kan du
i menuen til højre se en statusoversigt over dine
steder.
Kladde: Oprettelse af arrangementet er påbegyndt, men
det er kun synligt for dig og administratorer.
Afventer godkendelse: Arrangementet bliver synligt, så
snart det er godkendt af en administrator.
Godkendt: Arrangementet er godkendt af en administrator
og synligt på Skiveportalen.
Afvist: En administrator har afvist arrangementet, og det er
ikke synligt på Skiveportalen.
Afventer: Arrangementet har endnu ikke fundet sted, men
er synligt på Skiveportalen.
Aktiv: Arrangementer som finder sted lige nu.
Afsluttet: Arrangementet er ikke længere synligt, men det
er stadig gemt i databasen.
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Vil du have udtræk af Skiveportalens
kalender på din egen hjemmeside?
Som et gratis tilbud kan din forening, klub, institution m.m. få både jeres
egne og andres arrangementer på egen hjemmeside.

Det kan eksempelvis være:
- En lokal fodboldklub, som gerne vil vise alle Skiveegnens
fodboldarrangementer på deres egen hjemmeside.
- En byportal, som ønsker at vise alle arrangementer fra et
afgrænset nærområde.
- En forening med mange arrangementer, som gerne vil vise deres egne arrangementer frem på egen hjemmeside.
Arrangementerne kan filtreres efter bl.a. type, geografi og arrangør. På din
hjemmeside vil arrangementerne blive vist på samme måde, som de gør i
Pinde-appen. Når en besøgende klikker på arrangementet, føres denne videre
til Skiveportalen, hvor det er muligt at læse mere.

Interesseret? Sådan gør du:

Efter aftale med Pindle (info@pindle.dk) får du tilsendt et lille
stykke kode/tekst, som skal indsættes på din hjemmeside
I kan evt. få hjælp hertil. Derefter vil hjemmesiden
automatisk trække data fra Pindle.
Kontakt Pindle og hør nærmere om mulighederne.
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Tilføj dine egne arrangementer i onlinekalenderen.
Præsentér din forening eller organisation for portalens besøgende.
Få udtræk af kalenderen på din egen hjemmeside.
Artikler, billeder, videoer og blogs om kultur- og fritidsliv på Skiveegnen.
Brugervenlig og gratis.
Skiveportalen er selvfølgelig også på Facebook.

Skiveportalen er skabt i samarbejde mellem Skive Kommune, Skive Folkeblad og Pindle.
Her får du overblik over kultur- og fritidsarrangementer på Skiveegnen, præsentationer af
foreninger og besøgssteder, samt gode historier fra kultur og fritid.

