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13 juli 2021 10:46

Efter sju sorger och åtta bedrövelser har jag lyckats logga in på webbsidan. Konstaterar raskt att det är något som
ligger långt över min kompetensnivå. Har aldrig sett något liknande förr och törs inte göra något, med risk för att det
hela rasar ihop.
Mitt råd: Nytt system som skapas av ett proffs och som är användarvänligt - dvs att vi kan lägga till, ta bort och ändra
på ett enkelt sätt utan att behöva leta bland 50 tablåer och ett oändligt antal varianter av kombinationer - som WP ser
ut att vara. För WP krävs en kurs innan man kan starta, och den tiden är jag inte intresserad av att investera på ett
märkvärdigt program.
MEN - om vi får ett vettigt program som är enkelt att använda - har använt sådana tidigare - så ställer jag gärna upp
som webbmaster.
Sorry - men så är det ...
Toomas
PS
Om ni funderar på att ringa så är det ok, men först efter kl 12 eftersom jag strax går i gång med en telefonkonferens.
DS
-Toomas Tamme
+45 20 95 42 64 (mobil/sms)
toomas.tamme@gmail.com
Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>
Till: Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

13 juli 2021 11:32

Hrj Toomas !
Vi hade ett styrelsemöte i helgen och jag redoviase vad som hänt med hemsidan.
Förslaget från mig var att man skulle satsa på en ny, fräsch, spännande sida, MEN styrelsen ville ha kvar sidan,
då de tyckre att det kostade jättemycke att göra en ny. Några offerter har inte redivisad men enl. Örnhagen skulle det
kosta 25.000:- minst.
Man ville ha igång nuvarande hemsida, så att det går att lägga in och spara dokument mm.
Birgitta skickade mig ett mail igår där hon visade att jag har inloggningsuppgifter, vilka jag inte vet hur man använder.
Jag börja bli lite less, då det hela drivs av en ”tongivade/vätalig” person.
Bert är uppe i kopparberg, vi får ta tag i detta lite senare.
Best
Tomas J
[Citerad text är dold]
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