Handleiding MRA omgeving De MotorRijder (DMR)

Vrienden toevoegen en leden toelaten in groepen.
Mensen met een MRA account (Basic of Gold) kunnen vriend worden van DMR. Tevens kunnen deze
lid worden van een of meerdere groepen die zijn ondergebracht in De MotorRijder.
Klik op het zoek icoontje en vul in “De MotorRijder” of “DMR”, als je De Motorrijder invult zal je naar
de pagina van De Motorrijder gestuurd worden en via de knop “Vrienden” kun je als vriend
toegevoegd worden aan De MotorRijder. Dit verzoek wordt dan zichtbaar voor de beheerder van De
MotorRijder
Als je in het zoekveld “DMR” invult, zul je alle groepen van DMR zien met provincievlag. Door op de
knop “Lid worden” te klikken wordt dit verzoek zichtbaar voor de beheerder van deze groep en de
beheerder van De MotorRijder.
Als een vriend zich aanmeld in de MRA Omgeving, kun je dit toekennen of weigeren.



Toekennen, klik op het V in het rondje achter de naam.
Weigeren, klik op het X in het rondje achter de naam.

Als iemand lid wil worden van een groep, zie je dat in de groep bij Informatie en Leden onder het
kopje Inschrijvingen.
Ook in een groep kun je iemand toelaten of weigeren.



Toekennen, klik op de V in het rondje bij de naam.
Weigeren, klik op de X in het rondje bij de naam.

Bibliotheken van De MotorRijder
Zoals ieder MRA account beschikt ook DMR over een bibliotheek, deze groep is nog niet aangemaakt,
maar ook alle groepen beschikken over een eigen bibliotheek.
Hoe komen de routes in de bibliotheek?








Routes van DMR welke in de (nog te maken groep) staan, worden getoond in de bibliotheek
in het groepsmenu.
Routes die zijn opgenomen in de Groepen worden getoond in de bibliotheek van deze groep.
Deze bibliotheken kun je op een andere website insluiten door middel van een stukje code.
De onderstaande code is van de DMR-Groningen Groep.
<iframe style="border:none;overflow:hidden" width="100%"
height="500px" scrolling="no" frameborder="0" allow="geolocation"
src="https://www.myrouteapp.com/embed/map?
lang=nl&group=6934&fitmarkers=true"></iframe>

Zo heeft dus iedere groep zijn eigen bibliotheek die getoond kan worden.



Door op een icoontje of nummer te klikken (waar meerdere icoontjes onder schuil gaan)
wordt de route geopend.



De landkaartjes worden dus automatisch gevuld als er een route in DMR geplaatst of in een
groep geplaatst wordt.

Evenementen
Ook bestaat de mogelijkheid om evenementen aan te maken en hiervoor een of meerdere provincies
uit te nodigen.

Groepen
Tot nu toe is er per Groep 1 beheerder (De MotorRijder), namelijk de houder van het account (Henry
van Uden).
Het is mogelijk om per provincie 1 of meerdere beheerders toe te voegen, dit natuurlijk op vrijwillige
basis.

