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Ga niet meer zoeken op Internet. Internet komt naar je
toe
De oude manier:
• Elke dag op marktplaats kijken of er nog een leuke bakfiets te koop is
• Uren op internet zoeken naar nieuwe ontwikkelingen op ICT&O gebied
• Informatie die je alleen thuis of op je werk hebt
De nieuwe manier:
• Of: het nieuwe aanbod verschijnt vanzelf in je feedreader
• Of: in één keer zie je de nieuwe posts op door jou geselecteerde blogs
• Je favoriete informatiebronnen altijd en overal bij de hand

Wat is rss?
•
•
•

Really simply syndication of rich site summary: er wordt een bepaalde
standaard gebruikt voor de inhoud van een website, waardoor andere
websites en software die inhoud ook kunnen weergeven.
Rss-feeds zijn altijd te krijgen op weblogs; daarnaast bieden steeds meer
websites rss aan
Abonneren is anoniem en veilig (geen e-mail, dus geen spam- en
virusrisico)

… en wat heb ik eraan?
•
•

Het gebruiken van rss is een manier om de stroom van informatie die
dagelijks op je af komt in goede banen te leiden.
Door rss-feeds te gebruiken, kun je de informatie die jou interesseert naar
je toe laten komen, in plaats van er zelf naar op zoek te gaan.

Dus met rss kun je…
•
•
•
•
•
•

Nooit meer te laat zijn met bieden op die mooie bakfiets op
www.marktplaats.nl
Zien wat er vanavond op de televisie is via www.optv.nu
Vacatures bijhouden op www.nationalevacaturebank.nl
Als eerste weten wat Karel Roos voor handige tips op ICT-gebied heeft via
https://www.surfgroepen.nl/personal/kroos/VoBlog/default.aspx
De recente wijzigen op een wiki bijhouden, bijvoorbeeld
http://zoekzoek.pbwiki.com/rss2.php?a=5b17207f75374b1e299a8543008
a764285d488dd
… en nog veel meer.

Feedreaders
De rss-feeds waarop je geabonneerd bent, kun je lezen met een feedreader.
Er zijn twee soorten feedreaders

1. ‘lokale’, op je computer geïnstalleerde software, zoals de feedreader in
Internet Explorer 7
2. Web-based of online feedreaders zoals
- Bloglines
- Google reader
- Pageflakes (vergelijkbaar met Netvibes)

Wat is Netvibes?
Netvibes is een webapplicatie die een online rss-feedreader combineert met
extra’s die je helemaal aan je eigen smaak en behoeften kunt aanpassen, zodat
het een ideale startpagina wordt.
Netvibes bestaat sinds 2005.

Waarom Netvibes gebruiken?
•
•
•
•
•

Je hebt overal en altijd toegang tot je netvibespagina, in tegenstelling tot
een ‘lokale’ feedreader die alleen op je computer staat.
Je hebt op 1 pagina toegang tot allerlei webdiensten: zoekmachines,
vertalen, weerbericht, beurskoersen etc.
Je kunt je e-mail online checken
Je kunt je del.icio.us links erin zien.
Etc.

Met Netvibes beginnen
•
•
•

Ga naar www.netvibes.com
Je kunt meteen beginnen. Je startpagina blijft bewaard als je je cookies
tenminste niet wist (je kunt er dan alleen bij op de computer waarop je
hem gemaakt hebt).
Om je Netvibespagina altijd en overal te kunnen opvragen, moet je je
registreren. Klik op ‘instellingen’, vervolgens op ‘registreer je nu’. Hiervoor
is een e-mailadres en wachtwoord voldoende.

Netvibes-termen
•
•
•
•

Module: een rss-feed of widget
Tab: een pagina met modules
Universe: meerdere tabs met een bepaald thema
Ecosystem: het platform waarop Netvibes-gebruikers hun tabs, widgets en
universa delen

Modules toevoegen
•
•
•

Klik op ‘voeg inhoud toe’
Je kunt nu een rss-feed of een widget toevoegen
Widget: een stukje code dat op elke html-pagina kan worden geïnstalleerd
en uitgevoerd.

Tabs toevoegen
•
•

Maak een nieuwe tab aan door op ‘nieuwe tab’ te klikken
Klik op het pijltje naast de naam van de tab om de eigenschappen aan te
passen

Modules verplaatsen
•
•
•
•
•

Breng de cursor naar de rand
Wacht tot de cursor in een ‘vierkant pijltje’ verandert
Klik en sleep de module naar de gewenste plaats
Je kunt een module naar een andere tab verplaatsen door hem tot boven
de gewenste tab te slepen
Wacht tot de tab een rood randje krijgt. Nu kun je de module loslaten en
staat hij onder de nieuwe tab

Modules bewerken
•
•
•

‘Zweef’ met de cursor boven de titel van een module totdat de tekst
‘bewerken’ verschijnt en klik daarop
Nu kun je, afhankelijk van de soort module, diverse aanpassingen doen,
bijvoorbeeld hoe items geopend moeten worden en hoeveel items je wilt
zien
Klik op ‘opslaan’ en op ‘sluit bewerken’.

Rss-feeds toevoegen
•

Klik op het rss-teken op de rechtermuisknop en kies ‘copy shortcut’

•
•

Kopieer de url van de feed in ‘voeg een feed toe’ in Netvibes
Door op het knopje ‘Netvibes’ te klikken dat sommige websites hebben,
gaat het hele proces automatisch
In Firefox kun je een button toevoegen waarmee je met 1 klik de feed van
de pagina die je bezoekt kunt toevoegen

•

Ecosystem
Op het Netvibes Ecosystem delen gebruikers hun widgets, tabs en universa.
***
Meer over Netvibes en rss op http://del.icio.us/mediatheek_ICLON/netvibes
en http://del.icio.us/mediatheek_ICLON/rss
De powerpointpresentatie van deze lunchbyte staat op
O:\Algemeen\ICT\lunchbyte\RSS
Met vragen kun je terecht bij Carla of Karel.

