Vereniging Zelfstandige Vertalers

vzv.info

Handleiding aanpassen eigen gegevens vertalers
Op vzv.info worden alle vertalers de lid zijn van de Vereniging Zelfstandige Vertalers
getoond. De informatie die per vertaler getoond wordt, kan je zelf bepalen.

Om je gegevens en dus datgene wat getoond
wordt op de website aan te passen klik je op
‘Login VZV leden’ rechtsboven het scherm:

En vul je e-mailadres of gebruikersnaam
en je wachtwoord in.
Als je je wachtwoord niet (meer) weet,
klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’

Vul je e-mailadres in in het volgende scherm en klik op ‘Nieuw wachtwoord aanmaken’.
Je krijgt vervolgens een e-mail toegestuurd op het zojuist ingevulde e-mailadres.
Klik op de link in die e-mail.
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Gegevens aanpassen
Jouw gegevens, die op de website gepubliceerd worden, kun je zelf aanpassen. Dat doe
je door gebruik van de functie ‘Gegevens aanpassen’, bovenaan je scherm, na inloggen:

Als je hierop klikt kom je in het zgn. Dashboard, de achterkant van de site.
Schuif over je naam in het middenveld en je ziet de optie ‘Bewerken’ verschijnen:

1.
Het eerste grote invulveld bevat alle informatie die op de site bij je eigen naam getoond
wordt. Je kunt hierin je biografie kwijt, of je specialisaties, dat staat je vrij.
Deze gegevens worden ook doorzocht als bezoekers van de site een vrije tekst invullen in
het zoekfilter.
Hoewel de site tweetalig is, worden de gegevens van vertalers alleen in het Nederlands op
de site aangeboden. In je eigen tekst, die je dus hier in kunt vullen, kun je elke taal zetten
die je wilt.

2/4

2.
In de paars omkaderde velden staan de gegevens die nodig zijn om op de homepage
gepubliceerd te worden:

Te weten:
- het vakje ‘Toestemming voor tonen van gegevens op de homepage’
- het veld ‘Beschrijving voor homepage (NL)’ en
- het veld ‘Beschrijving voor homepage (EN)’
Op die homepage wordt elke dag een andere vertaler geplaatst. Als de volgende
gegevens zijn ingevuld
- Alle drie hierboven genoemde velden
- Je foto
3.
Verder kun je hier ook je adres aanpassen. Ook dit verschijnt op de website. In dit scherm
vind je verder gegevens als naam, kvk nummer etc, maar deze gegevens zijn niet
zichtbaar op de site. Deze zijn slechts inzichtelijk voor de administrator van de site.
4.
Je foto, die op de website getoond zal worden, kun je hier uploaden. Klik daarvoor op de
link ‘Uitgelichte afbeelding instellen’ onderaan in de rechterkolom:
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Je moet zelf weten of je een foto in je profiel zet. Als je er geen foto in wilt hebben, dan
komt er een algemeen anoniem plaatje.
Alleen vertalers waarbij de foto is ingevuld komen in aanmerking om gepubliceerd te
worden op de homepage (zie hierboven 2)).
Tip!



een foto op liggend formaat werkt op de site beter dan een staand formaat.
Als je foto er op de site niet goed uitziet, probeer dan niet de foto te verbeteren door
de uitsnede aan te passen in het Dashboard. Verwijder de foto, en load een nieuwe,
betere foto up.

5.
Verder kun je, met name in de rechterkolom de volgende gegevens aanvinken:
 De talen die je beheerst
 Vakgebieden waarin je gespecialiseerd bent (deze specialisatie is ook onderdeel
van de zoekfilter)
 De mailinglijsten waar je e-mail van wilt ontvangen

Profiel aanpassen
Tweede optie in het login-menu dat je ziet, bovenin je scherm na inloggen is ‘Profiel
aanpassen’ :

Een klik op deze optie brengt je wederom naar het Dashboard en wel in de profiel
gegevens. De belangrijkste gegevens die je hier aan kunt passen zijn je wachtwoord, je emailadres of je website.
Je e-mailadres en website worden op de site getoond.
Algemene opmerking: als je bent ingelogd, werkt het zgn. ‘caching’ mechanisme van de
site niet. Mocht de site dan een beetje traag navigeren, dan is het handiger uit te loggen
en verder te surfen.
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