SNABB STARTG
STARTGUIDE – SVENSKA

Alla ansvariga !
Tänka på miljön,
miljön, inte ut den här guiden i onödan !
Inledning
Inledning
Verti-Call.com är den första online-plattformen
plattformen som riktar sig till klättrare som vill samordna sig för gemensamma
resor (innefattande samåkning i fordon och delning av utrustning)
Detta är ett socialt nätverk som är utformat för individer som vill träffa andra klättrare och med syfte att göra det
enklare för dem att arrangera resor och dela erfarenheter utifrån typ av aktivitet,
aktivitet, plats och tillfälle.
Aktiviteter som avses är klippklättring likväl som andra bergsrelaterade sporter såsom Canyoning, Via-Ferrata,
Via
grottkrypning, Aid-klättring,
klättring, isklättring och balanslinegång (slackline).
Plattformen riktar sig också mot professionella
professionella utövare, såsom lärare och guider, och även till klätterklubbar som vill
sprida information om introduktions- och fortsättningskurser.
fortsättningskurser
Mål
Upptäcka sajtens huvudfunktioner med den här snabbguiden.
I fem enkla steg lär du dig hur du skapar din profil, kommunicerar med andra medlemmar och skapar eller deltar i
aktiviteter.
Vi hoppas att du finner portalen användbar tillfredsställande.
Förbättringsförslag och spridning
Kan du komma på något sätt att förbättra Verti-Call.com?
Verti
Har du hittat en bug?
Gå till http://www.verti-call.com/site/contact/
call.com/site/contact/ och berätta för oss hur vi kan förbättra oss.
oss
Gillar du Verte-Call?
Call? Berätta för dina vänner om oss! Det finns massor av sätt som du kan hjälpa oss på:
- Gilla vår Facebook sida: www.facebook.com/verticalltribe och dela med dig av dina reseupplevelser på din
egen vägg (se steg 4/5)
- Länka till dina vänner genom att gå till Mon Compte > Parrainage
- Be oss om klistermärken (Vänligen var försiktig med var du klistrar upp dem)
- Berätta för alla du möter om oss!
Varje liten aktivitet hjälper till. Ju fler medlemmar sajten har desto lättare är det att träffa klätterkompisar och
organisera resor.
Tack på förhand!
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Kom igång med VertiVerti-Call i 5 steg :
• Steg 1/5 – Skapa ditt konto
Det är enkelt! Skapa ditt konto gratis genom några få musklick:
musklick
- Välj en status ( individuell, professionell klättrare, klubb eller klättercenter)
- Välj ett användarnamn
- Ange din e-mailadress
Finns du på Facebook? Det är ännu enklare att ansluta till oss via Facebook.
När väl ett konto har skapats kommer du att kunna kontakta andra medlemmar, delta i resor och själv föreslå nya
aktiviteter.
Var noga med att ange en korrekt email-adress.
adress. Klicka på aktiveringslänken som skickats till din e-mailadress
e
(kolla
att det inte har hamnat i din Spam-/skräppostmapp).
/skräppostmapp).
• Steg 2/5 – Bygg din vänlista
call är framför allt ett socialt nätverk, så ta
t dig tid att:
Verti-call
- Fylla
ylla i och uppdatera din profil genom att gå till Mon compte> Editer mon Profil.
- Hitta
itta vänner genom att gå till Mon compte > Editer mon Profil > Rechercher des Amis eller genom att klicka
här.
• Steg 3/5 – Titta på existerande aktiviteter
Verti-call
call tillåter dig att gå med i aktiviteter som anordnas av andra medlemmar (knapp 'Tous
Tous les événements')
événements
Börja med att hitta en aktivitet genom att använda den inbyggda sökmotorn, där du kan använda kriterier såsom typ
av aktivitet, plats och/eller tillgängliga datum.
Klicka på aktivitetsboxen för att se alla detaljer, dela utrustning och ställa frågor till organisatören och deltagarna.
• Steg
Steg 4/5 – Skapa egna aktiviteter
Vill du organisera en resa? Det kan inte bli mer okomplicerat. Gå till Mon Compte > Créer un événement.
événement
Välj föredragen aktivitetstyp, start-/slutdatum
/slutdatum och start-/slutdestination
start
för resan.
Du kan editera eller ta bort din resa när som helst genom att gå till Mon Compte > Mes événements och klicka på
"Inviter"
Dela din resa på Facebook genom att använda "f partager" inom aktiviteten själv.
• Steg 5/5 – Lägg in påminnelser
Påminnelser förhindrar att du missar en aktivitet som du kanske skulle vilja delta i, och hjälper dig att hitta resor som
matchar dina önskemål.
Du kan lägga in hur många påminnelser du vill genom att specificera din föredragna aktivitetstyp, datum eller plats,
p
eller genom att välja en annan medlems användarnamn. När en medlem lägger upp en aktivitet som motsvarar dina
önskemål får du ett e-mail
mail som innehåller en direktlänk till aktiviteten.

Andra funktioner
Petites annonces (små annonser) : titta på och lägg ut dina tankar och funderingar!
Sök efter proffessionella klättrare / klättergym / klubbar genom Coin des Pros.

Teamet bakom Verti-Call
Call önskar dig en härlig vistelse på vår sajt
God tur!
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