
PARLA



PARLA?
WAT IS  

Parla is een online community voor
liefhebbers van Italië en de Italiaanse
taal. Het is een aanvulling op de
website van Falo's Italiaanse School
doordat het mensen verenigt en ideeën
over uiteenlopende onderwerpen
bijeen brengt.

Bij Parla kan iedereen - na een gratis
aanmelding - vragen stellen, tips geven
of interessante ideeën delen met de
rest van de community. Anderen
kunnen hierop  vervolgens reageren.

Ieder lid van Parla heeft een eigen
profiel. Dit profiel bestaat uit een
profielfoto, omslagfoto en een eigen
naam. Zo kunnen de leden zich
onderscheiden van elkaar. Ook is het
mogelijk om elkaar te volgen om zo op
de hoogte te blijven van elkaar. 

ONTDEK NIEUWE PLEKKEN,
LEER VAN ANDEREN OF
BEKIJK ITALIË EENS MET EEN
ANDER PERSPECTIEF.  



PARLA?
HOE WERKT

Op de hoofdpagina van Parla vind je
rechtsbovenin een knop
'Inloggen/registreren'. Klik hierop om je
aan te melden voor de community. 

Vervolgens kom je op een scherm waar je
een mail-adres kunt invoeren samen met
een zelfgekozen wachtwoord. Meer
informatie is er voor  nu niet nodig! Als je
jezelf al eens hebt aangemeld, vind je
onderaan een knop om in te loggen. 

Wanneer je je hebt aangemeld, kom je
automatisch weer terecht op de
hoofdpagina van Parla. Nu vind je
rechtsbovenin drie icons: een zoekbalk, de
notificaties en je profielfoto. Wanneer je op
notificaties klikt, ga je naar een scherm
waar alle notificaties verschijnen, wanneer
je op je profielfoto klikt, heb je drie opties:
my profile, instellingen en uitloggen. 

VOORDAT JE JEZELF KUNT
AANSLUITEN BIJ  PARLA,
MOET JE JEZELF EERST GRATIS
AANMELDEN. 



CREEËR JE EIGEN

PROFIEL
OM JEZELF TE KUNNEN
ONDERSCHEIDEN, KUN JE JE
EIGEN PROFIEL BEWERKEN. IK
LAAT JE  ZIEN HOE!

Door te klikken op 'My Profile' op de hoofdpagina kom je
terecht op je eigen profielpagina. Je kunt hier diverse
dingen doen: de berichten zien die je hebt geplaatst, het
aantal volgers bekijken en je profielfoto, naam en
omslagfoto wijzigen. 

Klik op 'Profiel bewerken' om deze drie dingen te
bewerken. Houd er wel rekining mee dat er
auteursrechten op foto's kunnen liggen. Kies dus niet
zomaar iedere foto uit als omslag- of profielfoto.  



STEL IN JE

INSTEL-
LINGEN
HOE ACTIEF WIL JE  ZI JN? DAT
KUN JE ZOAL BEPALEN BIJ  DE
INSTELLINGEN VAN JE
ACCOUNT. 

Door te klikken op 'Instellingen' op de hoofdpagina kom
je terecht bij .  Hier kun je aangeven welke meldingen je
zoal wilt ontvangen.

Een bevestigingsmail wordt gestuurd naar de mail die je
hebt ingevoerd bij het aanmelden. Wanneer je een
pushmelding aanzet, ontvang je notificaties van acties
van anderen op jouw berichten/profiel rechtsonder op je
beeldscherm. Let op: deze notificaties ontvang je ook,
wannneer je niet 'online' bent op Parla!



BERICHT?
HOE PLAATS JE EEN

Op de hoofdpagina kun je uit verschillende
categoriën kiezen. Wanneer je een categorie
gevonden hebt, die past bij je vraag/tip of
opmerking kun je een bericht schrijven. Dit
doe je door op de blauwe knop te klikken op
de categoriepagina. 

Er verschijnt dan automatisch een leeg veld.

Geef je bericht een titel en schrijf daaronder
wat je wilt! Het is mogelijk om je bericht wat
aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld
een foto toe te voegen - let hierbij wel op de
autersrechten - of een linkje. Verder kun je
quotes aangeven, woorden in bold of italic
zetten, kun je nummeren of een lijst maken
en kun je teksten groter of kleiner maken. 

Wanneer je klaar bent, kun je bericht
publiceren door op de blauwe knop
rechtsonderin te klikken. 

DAN KUN JE ECHT BEGINNEN!
MAAR HOE PLAATS JE  ZOAL
EEN GOED BERICHT?


