Specialkalenderen fra KultuNaut
– et redskab for kulturformidlere

Denne guide viser, hvordan specialkalenderen fra KultuNaut kan udformes efter jeres
specifikke behov og ønsker. I starter med en standardkalender og kan så vælge flere
funktioner til, som gør kalenderen mere interaktiv og interessant for brugeren.

Standardkalenderen
En standardkalender fra KultuNaut indeholder følgende basale funktioner:
•
•
•

Søgefunktioner: Specialkalenderen har forbindelse til KultuNauts servere og
har derfor de samme søgefunktioner som på KultuNaut.dk. Som bruger kan
man søge ud fra fx genre, geografisk område eller et specifikt arrangement.
Vejviser: Ved alle arrangementer henvises der til Kraks’ elektroniske kort, og
brugeren kan gå direkte til DSB’s Rejseplanen.dk.
Billetkøb: Kulturkalenderen er synkroniseret med alle større billetudbyderes
hjemmesider. Det betyder, at brugeren ved en række arrangementer henvises
direkte til billetkøb.

En standardaftale med KultuNaut inkluderer desuden en række forskellige
muligheder:
•
•
•
•

•
•

•

Unikt layout: I bestemmer selv, hvordan layoutet i jeres kalender skal
udformes, så bl.a. farver, ikoner og opsætning matcher jeres egen hjemmeside.
Pc-administrationsprogram: Med aftalen følger to licenser til KultuNauts
administrationsprogram, så I selv har mulighed for at redigere i
kulturkalenderens oplysninger.
Automatisk mail: Systemet kan indstilles til automatisk at sende mail til en
eller to administratorer om de nye arrangementer, der bliver indtastet i
kalenderen.
Udtræk til trykt materiale: Oplysninger fra den elektroniske kalender kan
trækkes ud og bruges i trykt materiale, fx foldere. Det sparer tid at tage
oplysningerne direkte fra den elektroniske kalender, og det enkelte udtræk
tilpasses jeres ønsker til design og layout.

Særlige søgekriterier: I kan selv vælge, hvilke kriterier det skal være muligt
at søge ud fra i kalenderen – genre, geografi, specifikt arrangement etc.
KultuNaut for turister: Kalenderen vises med menuer på svensk, tysk og
engelsk. KultuNaut understøtter desuden oversættelser af arrangementsoplysninger. Den lokale turistorganisation kan evt. inddrages i samarbejdet og
være behjælpelig med oversættelser, så også udenlandske turister kan finde vej
til kulturelle oplevelser.
Fri hotline: Har I spørgsmål angående jeres kalender, kan I til hver en tid
kontakte KultuNaut for råd og vejledning.

•

Foreningsregister: Som et led i at styrke det lokale kulturmiljø kan I tilbyde
foreninger og arrangementssteder, at de kan få deres egen side i kalenderen
med oplysninger om fx åbningstider og aktuelle arrangementer. Oplysningerne
gemmes i et foreningsregister, der giver overblik over det lokale foreningsliv.
Sådan kan et foreningsregister se ud – med søgefunktioner og forskellige kategorier.

Ekstra funktioner
Hvis I vil gøre noget ekstra ud af kulturkalenderen, så den bliver en mere dynamisk
og integreret del af jeres hjemmeside, kan I vælge nogle ekstra funktioner til. Nogle af
de mest populære er:
•
•

Mail-service: Tilbyd brugerne af jeres kalender, at de jævnligt får tilsendt
mail om aktuelle arrangementer.
Særlige kategorier: I kan vælge at få oprettet jeres egne kategorier i
kalenderen, som går på tværs af KultuNauts almindelige kategorier. Det kan fx
være en kategori med motionstilbud eller en politik-kategori, hvor
byrådsmøder osv. i en kommune annonceres. Det er muligt at få en
administrationsdel, som er adskilt fra den øvrige kalender, så indholdet er
nemmere at kontrollere.

•

Specialbokse: Det er vigtigt at gøre kalenderen synlig på hjemmesiden, så den
bliver brugt og ikke forsvinder i sidens øvrige informationer. Til det formål
har KultuNaut udviklet specialbokse, der sætter spot på udvalgte
arrangementer i kalenderen og kan placeres forskellige steder på
hjemmesiden. Det kan fx være på en ‘børn og unge’-side, hvor forældre, der
læser om kommunens tilbud, samtidig gøres opmærksomme på aktuelle
børnearrangementer. Via et xml-udtræk overføres oplysninger fra kalenderen
direkte til boksene.
En specialboks på hjemmesidens forside kan benyttes som blikfang for kulturkalenderen.

•

Mayland-kalender: Den lille kalender-grafik kan fx placeres som blikfang på
hjemmesidens forside og gør det nemt for brugeren at finde frem til
kalendersiden. I Mayland-kalenderen kan brugeren desuden taste sig ind på
bestemte datoer og søge på dato-intervaller.

