Sådan kommer dit arrangement på oplev.odense.dk
Vejledning til indtastning i KultuNaut på www.oplev.odense.dk

Odenses oplevelsesportal - www.oplev.odense.dk - er en hovedindgang til oplevelser i Odense
for byens borgere og gæster. Hjemmesiden har et bredt fokus på oplevelser – natur, kultur, byliv
mm.
Portalen er baseret på den landsdækkende arrangementsdatabase ”KultuNaut”. Når du taster dit
arrangement ind på oplev.odense.dk, kommer du derfor også automatisk med i KultuNauts
database.

Indtast dit arrangement
Klik på dette link: Tilføj Arrangement
Det står også øverst på www.oplev.odense.dk
Følg vejledningen.
HUSK at uploade et billede, når du indtaster
arrangementet (læs mere om billeder
længere nede).

Ret et indtastet arrangement
Vil du rette dit arrangement eller tilføje info/
billede, efter du har bekræftet, så klik på:
Rediger allerede indtastede arrangementer i
KultuNaut
Du finder linket på www.oplev.odense.dk.
Klik på ”Tilføj Arrangement” helt øverst på
siden og derefter på ”Rediger allerede
indtastede arrangementer” i højre side.
Log dig ind med den kode og e-mailadresse,
du brugte, da du tastede arrangementet ind.
Find det arrangement, der skal rettes, og tryk
på "Træk tilbage". Følg derefter
vejledningen og ret det, du skal. Husk at
bekræfte rettelserne til sidst.

Når du har bekræftet en indtastning, går der altid 1-2 dage før KultuNaut har godkendt
indtastningen. Først derefter kan arrangementet ses i kalenderlisterne på oplev.odense.dk for
den pågældende periode.
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Billeder på oplev.odense.dk
Sådan uploader du billeder
Du kan uploade billeder lige før, du skal bekræfte indtastningen. Klik på ”Tilføj billeder/ ikon”
Du skal ikke tænke på billedstørrelse eller opløsning – den slags ordner KultuNaut.
(Hvis billedet skal vises bedst muligt på oplev.odense.dk anbefaler vi dog, at billederne er i
bredformat/ liggende, min. 445 pixels bredde og i høj opløsning.)

Hvorfor billeder?
Med et billede bliver dit arrangement meget bedre præsenteret i arrangementslisterne.
Indtaster du et billede, er der desuden chance for, at dit arrangement kommer med i én af
billedkarrusellerne på oplev.odense.dk.

Indtaster du ikke et billede, trækkes automatisk et billede/logo fra det sted, hvor arrangementet
foregår – og det er ikke altid spændende eller passende til arrangementet.
Er der heller ikke et billede for stedet, hvor arrangementet foregår, trækkes automatisk et
standardbillede, der knytter sig til genren, som f.eks. det (triste) nedtonede teaterforhæng, som
ses i eksemplet herunder.
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Arrangementer for børn og børnefamilier
www.oplev.odense.dk har en side særligt henvendt til børn og børnefamilier - Siden ”Børn” på
oplev.odense.dk. Siden har bl.a. en liste over arrangementer for børn, som trækkes automatisk
fra KultuNaut.
Er dit arrangement henvendt til børn eller har appel til børnefamilier er det derfor vigtigt, at du
ved indtastning vælger ”Primært for børn” under Aldersgruppe.
Selvom du gør dette, vil dit arrangement stadig blive vist som et arrangement for alle i de
generelle kalenderlister.

Tjek oplysningerne om dit sted/ din institution
Foreninger, institutioner og steder oprettes også i KultuNauts database. Hjælp os med at holde
data i KultuNaut opdateret ved at tjekke og redigere fakta om dit sted/forening/institution.
Herunder er et eksempel på en stedside. Billedet viser også, hvor du kan rette info om dit sted.

Det er også muligt at tilføje jeres logo eller et billede. Her anbefaler vi at billedet er min. 215x84
pixels. Vælg et billede, der enten illustrerer selve stedet (f.eks. foto af facaden) eller
repræsenterer de events, der afholdes på stedet.
Billede og logo til sted-sider kan desværre ikke uploades direkte på hjemmesiden, men sendes til
kultunaut@kultunaut.dk (husk at skrive, hvilket sted billedet knytter sig til).
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Faciliteter på sted/ institution
I nær fremtid bliver det også muligt at angive forskellige faciliteter i tilknytning til dit sted, som
f.eks. egnet for kørestol, barnevogn, børneaktiviteter, butik m.m.
Er dit sted en café/restaurant, er det muligt at vælge hvilken type mad, der serveres, og hvilket
prisleje en hovedret ligger i.
Pt. kan du desværre ikke selv markere faciliteterne online, men skriv gerne til os, så taster vi det
ind i KultuNaut.
Husk at ajourføre dine data løbende, så brugerne af www.oplev.odense.dk får de bedst mulige
informationer.

Kontakt
Har du spørgsmål, vil du vide mere eller har du ideer og kommentarer til portalen, så hører vi
gerne fra dig.
Send en mail til oplev@odense.dk eller indtast din kommentar i formularen på oplev.odense.dk

www.oplev.odense.dk administreres af Kultur, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune i
samarbejde med andre kontorer og forvaltninger i Odense Kommune.

På forhånd tak for hjælpen med at gøre www.oplev.odense.dk
til en fed oplevelsesportal for Odenses borgere og gæster.
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