Vejledning til

Mit Furesø

Vejledning til Mit Furesø
Furesø Kommune har fået en app - nemlig ‘Mit Furesø’.
App’en er baseret på arrangementer, som er indtastet i
KultuNaut.

i samarbejde med

Baggrund
Furesø Kommune har fået en ny app ‘Mit Furesø’, som kan
samle sports- og kulturbegivenhederne i vores kommune
under ét.
App’en er udarbejdet af kommunens kulturforvaltning i
samarbejde med Furesø Idrætsråd, Frivilligcenter Furesø og
Kulturelt Samråd.
Arrangementerne hentes ind via KultuNaut - den elektroniske
kulturkalender, hvor man gratis kan oprette arrangementer.
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Til dig, der har iPad/iPhone

Installation på iOS
Scan QR-koden her eller download app’en fra App
Store ‘Mit Furesø’.
1. Tryk på ‘Installér’ - derefter bliver app’en installeret
2. Tryk på ‘Åbn’ for at åbne Mit Furesø
App’en ligger nu på dit skrivebord.

Velkomstskærmen
Velkomstskærmen giver dig et
overblik over de registrerede
arrangementer (i KultuNaut) i
Furesø Kommune.
I det følgende vil app’ens
centrale funktioner blive
gennemgået, og det vil blive
forklaret, hvordan du leder
efter arrangementer med
udgangspunkt i de forskellige
funktioner, som app’en tilbyder.

Billedet viser app’ens velkomstskærm på en iPad

Søgning: Steder
Du kan lave din søgning med udgangspunkt i spillesteder, biografer, kulturhuse, biblioteker, m.m. For at finde arrangementerne, skal de i første
omgang være registreret i KultuNaut.

Når du trykker på ‘Steder’ i menuen til venstre, bliver du præsenteret for forskellige
kategorier af steder, som du kan se på kortet.
I dette tilfælde er der blevet valgt Biografer,
teaterscener og spillesteder - og på kortet
kan du se de to steder, som indtil videre er
registreret i denne kategori.

På billedet overfor ser du Mit Furesø på iPad.

Når du klikker på punkterne på kortet, er det
muligt at få nærmere information omkring
adresse, kontakt, hjemmeside osv. Det er
også muligt at se planlagte arrangementer på
det valgte sted.
På billedet til venstre kan du se, at der i
øjeblikket er registreret to arrangementer i
Grafen.

Når du trykker dig ind under det enkelte
arrangement, kan du udover at læse om
det, dele arrangementet via sociale medier,
e-mail, sykronisere med din telefons kalender, få rutebeskrivelse eller tilføje den på din
personlige liste i Mit Furesø.

Søgning: Arrangementer
Du kan søge med udgangspunkt i arrangementer, som primært sorteres ved at kategorisere dem i forskellige genrer rent indholdsmæssigt. Du kan søge på events, udstillinger, film,
teater, friluftsliv og meget mere for at
finde tilbud på området
i Furesø Kommune.

Ligesom med ‘Steder’ er det muligt at sortere
søgningen ved hjælp af forskellige kategorier,
som kan hjælpe dig med at finde den type
arrangementer, som du er interesseret i.
Dette eksempel viser ‘Musik’, som viser de 35
arrangementer, som er registreret indenfor
genren.
Nu kan du vælge et enkelt arrangement for at
få nærmere information.

Under det enkelte arrangement får du altså samme information,
som da du søgte på ‘Steder’.
Arrangementet kan tilføjes ens kalender, deles via sociale medier
og e-mail - og du kan tilføje det til din personlige Mit Furesø-liste
for let at kunne finde det i app’en igen.

Søgning: Søgeord
Du kan også søge efter arrangementer ved blot at indtaste et
søgeord - eller udvidde din søgning ved at angive
forskellige sorteringskriterier.

Via denne metode kan
du også gå ind på det
enkelte arrangement
og læse mere om det,
tilføje det til din kalender, dele det med
andre eller gemme det
på din personlige liste
i Mit Furesø.

Særlige søgefunktioner
Når du klikker dig ind under det enkelte arrangement, så
har Mit Furesø en række funktioner, der kan hjælpe dig - og
som arbejder sammen med de eksisterende funktioner i
din smartphone eller tablet.
•
•
•
•
•
•

Del denne event
Tilføj kalender
Tilføj til Min Liste
Vis på kort
Google rutevejledning
Køb billet

Særlige søgefunktioner

Del denne event
Når du trykket på ‘Del denne event’, så får du en
række muligheder for at dele den ved hjælp af de
app’s, som er installeret på din tablet eller smartphone. Det kan være et e-mailprogram, Facebook,
Twitter eller hvad du nu ellers bruger.

Tilføj kalender
Vælger du ‘Tilføj kalender’, så åbner Mit Furesø den
app, som er sat til standard til håndtering af kalender
og overfører automatisk tidspunkt, sted og arrangementets navn til din kalender, så du blot behøver at
gemme begivenheden.

Vis på kort / rutevejledning
Under det enkelte arrangement, kan du trykke
på ‘Google rutebeskrivelse’, som straks beregner en rute i bil fra din position til stedet for
arrangementet.

Mit Furesø
App’en giver dig mulighed for let at oprette din egen profil, når
du bruger Mit Furesø. Den giver dig mulighed for at lave din
egen liste over arrangementer i
Furesø Kommune.

Hvis du forsøger at tilføje et arrangement
til ‘Min Liste’ uden en profil, så vil app’en
bede dig om at oprette en. Det er en
hurtig og enkel proces, som ikke kræver
andet end en e-mail-adresse.

Min liste
Når du har oprettet din profil og tilføj
arrangementer til ‘Min Liste,, så kan du
finde adgang til din personlige liste
nederst til højre under Arrangementer.
Husk, at skifte til arrangementer for at
kunne vælge genvejen.

Min kommune
Endelig indeholder app’en en sektion, der hedder
‘Min kommune’. I den sektion finder du nyheder fra
kommunen, kontaktoplysninger, Borgertip-app’en
og meget mere.

Til dig, der har Android

Installation på Android
Du installerer Mit Furesø som enhver anden app efter
at have scannet QR-koden eller hentet den i Google
Play. Du kan ikke hente app’en, hvis du har Windows Phone.
1. Tryk på ‘Installér’ - derefter bliver app’en installeret
2. Tryk på ‘Åbn’ for at åbne ‘Mit Furesø’
Nu kan du finde app’en på skrivebordet.

Velkomstskærmen
Til højre ser du app’ens velkomstskærm
på en Android smartphone
Her bliver du præsenteret for de registrerede
arrangementer i Furesø Kommune. Du kan finde arrangementerne efter dato, sted og genre
- som på KultuNauts hjemmeside.
I det følgende vil app’ens centrale funktioner blive
gennemgået, og du kan lære, hvordan du søger efter
arrangementer med udgangspunkt i de forskellige funktioner, som app’en tilbyder.

Søgning: Steder
Du kan lave din søgning med udgangspunkt i spillesteder, biografer, kulturhuse, biblioteker, m.m. Du kan kun søge i de arrangementer, som er
registreret på KultuNaut.

Tryk på ‘Stedet’ i venstremenuen, så bliver du
præsenteret for de forskellige kategorier af steder, som du kan se på kortet. I
dette tilfælde er ‘Biografer, teaterscener og
spillesteder’ valgt. Du kan se de to steder på
kortet, som indtil videre er registreret i denne
kategori.

Når du klikker på punkterne på kortet, kan du
få nærmere information om adresse, kontakt,
hjemmeside m.v. Det er også muligt at se
planlagte arrangementer på det valgte sted.
I billedet til venstre kan du se, at der i øjeblikket er registreret to arrangementer i Grafen.
Tryk på det enkelte arrangment for mere
info.

Under det enkelte arrangement kan du dele
begivenheden via sociale medier og e-mail,
sykronisere med din telefons kalender, få
rutebeskrivelse eller tilføje den på din personlige liste i Mit Furesø.

Søgning: Arrangementer
Du kan søge på events, udstillinger, film, teater, friluftsliv og meget
mere for at finde tilbud på området i Furesø Kommune.

På billedet til højre ser du ‘Mit Furesø’ på en
Android smartphone.
Ligesom med ‘Steder’ er det muligt at sortere
søgningen ved hjælp af forskellige kategorier,
som kan hjælpe dig med at finde den type
arrangementer, som du er interesseret i.
I dette tilfælde ser du ‘Musik’, hvor der er registreret 35 arrangementer indenfor genren.
Du kan derefter vælge et enkelt arrangement
for at få nærmere information.

Under det enkelte arrangement, får du et skærmbillede, der indeholder den samme information, som hvis du havde søgt og fundet
det ved at søge på ‘Steder’.
Du kan tilføje arrangementet til din kalender, dele det via sociale
medier og e-mail - og du kan tilføje det til din personlige ‘Mit
Furesø’-liste for let at kunne finde det i app’en igen.

Søgning: Søgeord
Du kan søge efter et arrangement ved at søge på et søgeord eller
angive yderligere sorteringskriterier.

I billederne nedenfor kan du se, hvordan du indtaster
søgeord på en Android smartphone.

Ligesom i de andre søgninger kan du klikke dig ind på de enkelte arrangementer
og læse mere, tilføje dem til din kalender,
dele dem med andre eller putte dem på
din personlige liste i Mit Furesø.

Særlige søgefunktioner
Når du klikker sig ind under det enkelte arrangement, så
har Mit Furesø en række funktioner, der kan hjælpe dig - og
som arbejder sammen med de eksisterende funktioner i
din smartphone eller tablet.
•
•
•
•
•
•

Del denne event
Tilføj kalender
Tilføj til Min Liste
Vis på kort
Google rutevejledning
Køb billet

Særlige søgefunktioner

Del denne event
Når du trykket på ‘Del denne event’, så får du
en række muligheder for at dele den ved hjælp
af de app’s, som er installeret på din enhed.
Det kan være et e-mailprogram, Facebook,
Twitter eller lignende.

Tilføj kalender
Vælger du ‘Tilføj kalender’, så åbner Mit Furesø den
app, som er sat til standard til håndtering af kalender,
og overfører automatisk tidspunkt, sted og arrangementets navn til din kalender, så du blot behøver at
gemme begivenheden.

Vis på kort / rutevejledning
Efter at være kommet ind på det enkelte arrangement, så får du et skærmbillede, der
indeholder den samme information, som hvis
du havde søgt og fundet det ved at søge på
‘Steder’.
Arrangementet kan tilføjes til din kalender, det
kan deles via sociale medier og e-mail - og du
kan tilføje det til din personlige Mit Furesø-liste
for let at kunne finde det i app’en igen.

Mit Furesø
App’en giver dig mulighed for let at oprette en profil, der
automatisk bliver anvendt, når du bruger Mit Furesø.
Den giver dig mulighed for at lave din egen liste
over spændende arrangementer i
Furesø Kommune.

Hvis du forsøger at tilføje et arrangement
til Min Liste uden en profil, så vil app’en
bede dig om at oprette en. Det er en
hurtig og enkel proces, som ikke kræver
andet end din e-mail-adresse.

Min liste
Når du har oprettet din profil og tilføjet
arrangementer til Min Liste, så kan du
finde adgang til din personlige liste
nederst til højre under Arrangementer.
Husk at skifte til Arrangementer for at
kunne vælge genvejen.

Min kommune
Endelig indeholder app’en en sektion, der hedder
Min kommune. I den sektion finder du nyheder fra
kommunen, kontaktoplysninger, Borgertip-app’en
og meget mere.

Få mere hjælp
Henvendelse til Frivilligcenter Furesø
Frivilligcenter Furesø står til rådighed for henvendelse vedr. betjening af Kultunaut og
Mit Furesø

Satsningen på Mit Furesø og Kultunaut til formidling af kulturelle,
sociale og sportsarrangementer i Furesø Kommune sker i et samarbejde mellem Furesø Idrætsråd, Kulturelt Samråd Furesø, Frivilligcenter
Furesø og Furesø Kommune.
Frivilligcenter Furesø har åbent mandag-torsdag 10-13, hvor det er
muligt at henvende sig for at få hjælp til at forstå Kultunaut, betjening af Mit Furesø og oprettelse af arrangementer.
Du kan enten møde op på adressen eller henvende dig via telefon
eller email:
Frivilligcenter Furesø
Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum

Hent app’en: Mit Furesø
Scan koden, hent app’en, og få adgang
til et væld af oplevelser lige her i Furesø

i samarbejde med

FURESØ IDRÆTSRÅD

