Als het goed is ken je mij al een beetje. Hier help ik je met meer tips om mij nog beter te gebruiken!
Ik geef voor de regel aan of het over een handeling gaat (
of een voorbeeld ( )
1. Berichten uitzetten
Er zijn groepen waar je niet alle berichten van wilt
ontvangen. Geen probleem, je kunt deze berichten
per groep uitzetten!
Ga naar het groepmenu van de groep
Kies ‘Opties’.
In het onderste deel van het scherm zie je
schuifknopjes, hiermee kun precies instellen of je
bepaalde berichten wel of niet wilt ontvangen.
Met het eerste schuifknopje kun je aangeven of je
dagelijks een email wilt ontvangen van de berichten
van de groep. Deze staat standaard op uit.
Als je beheerder van de groep bent kun je geen
keuze maken; om je altijd op de hoogte te houden
van de activiteiten in de groep krijg je altijd alle
berichten van mij.

2. Tekst/datum/tijd van
een onderwerp
aanpassen of onderwerp
verwijderen
Als je een onderwerp hebt aangemaakt, of als je de
eigenaar van een onderwerp bent dan kun je het
onderwerp wijzigen (of verwijderen).
Als je beheerder van de groep bent mag je alle
onderwerpen wijzigen of verwijderen.
Ga vanuit het groepsscherm naar ‘Onderwerpen’.
Sleep het onderwerp naar links. De mogelijkheden
‘Bewerk’ en Verwijd.’ verschijnen (als je de rechten
hebt, zie hierboven).
Voer de wijziging door en kies op ‘Wijziging
opslaan’.

3. Groep verlaten
Ga naar het groepmenu van de groep
Kies ‘Opties’.
Druk op ‘Verlaat groep’.

van doen), of het extra informatie betreft (

)

Bij de bevestiging ‘Ik verlaat de groep’: kies hier ‘Ja’.
De groep ontvangt een bericht dat jij de groep hebt
verlaten.
Was het een vergissing, neem dan contact op met
de beheerder; hij kan je opnieuw uitnodigen voor
de groep.:

4. Ik ben op het verkeerde email
adres uitgenodigd
Je ontvangt een uitnodiging in je email, maar je
gebruikt een ander loginnaam/emailadres voor
Nettie.
Neem contact op met de beheerder of een ander
lid van de groep. Deze kan je als nieuw groepslid
toevoegen met het juiste email adres.
De beheerder kan het record met het verkeerde
emailadres verwijderen. (zie hieronder)

5. Groepslid rol wijzigen of groepslid
verwijderen
Alleen een beheerder kan de rol van een groepslid
wijzigen of een groepslid uit de groep verwijderen.
Ga vanuit het groepsscherm naar ‘Groepsleden
Ga op het betreffende groepslid en sleep naar
links. Hier kun je de rol aanpassen of het groepslid
verwijderen.
Bij de bevestiging ‘Je verwijdert dit groepslid’: kies
hier ‘Ja’.
Indien je een groepslid hebt verwijderd wordt een
bericht aan de rest van de groep verstuurd.

6. Groepsprofiel en groepsfoto
aanpassen
Je kunt indien je dit wenst je profiel en de foto
aanpassen voor een groep.
Alleen de beheerder kan de algemene groesfoto

aanpassen. Ieder groepslid kan wel een
persoonlijke ‘eigen’ foto selecteren. Als je een eigen
groepsfoto kiest blijft deze zichtbaar, ook als de
beheerder een andere foto toevoegt.
Ga naar het groepmenu van de groep
Kies ‘Opties’.
Druk op het foto icoon .
Selecteer de gewenste foto.
Kies ‘Wijzigingen opslaan’.

7. Uitloggen uit Nettie
Misschien wil iemand anders op jouw device even
in zijn of haar Nettie account kijken? Dan kun jij
even ‘uitloggen’.
Nadat je weer ingelogd bent kun je weer gewoon
berichten ontvangen.
Ga in het hoofdscherm naar ‘Verander profiel’.
Kies Logout.
Bij de bevestiging ‘Ik wil nu uitloggen’: kies hier ‘Ja’.

8. Berichten liken
Het is mogelijk berichten of personen die berichten
plaatsen te liken. Bijvoorbeeld omdat ze iets
oppakken, of een leuk bericht plaatsen.
In een onderwerp: tik op de foto van de persoon
wiens bericht je wilt ‘liken’.
Er verschijnt een blauw rondje met een ‘1’.
Heeft een persoon twee likes? Dan verschijnt er
een kroontje boven de foto.
Je kunt je ‘like’ intrekken door nogmaals op de foto
te drukken.

