Guide för nya hemsidan gällande resor, guidningar och kurser samt snabbguiden.

Förhoppningen med den nya hemsidan är att du som användare ska uppleva det enklare hitta alla Fågelguidning AB
aktiviteter på ett och samma ställe gällande resor, guidningar och kurser. Snabbguiden finns kvar sedan tidigare men
i en ny design, den är inte längre uppdelad i två olika snabbguider utan all information finns nu på ett och samma
ställe.

Generellt
•

För både aktivitetssidan och snabbguiden finns en meny uppe till vänster (hamburger meny). Här hittar du
genväg till de olika sidorna.

Klickar du på menyn syns denna sida.

•

Nytt är det nu finns möjlighet att söka efter resor, samt att det går att filtrera efter vad du söker
Det finns också en hemknapp på sidan för att förflytta dig tillbaka till huvudsidan.

Sökning kan göras på samtliga ord/begrepp som finns angivna i rubrikerna.

Filtret är indelat i flera delar, detta ger dig möjlighet att leta mer specifikt efter det du söker.
Du kan välj att inte ange något i filtret, då kommer samtliga aktiviteter att visas. Men det går lika bra att
ange en eller flera filterfunktioner. Direkt när du gör ett filterval kommer bakomliggande sida visa det som
passar in på det val du gjort.

Typ
Här finns möjlighet att söka på alla aktiviteter, eller endast på resor, guidningar eller kurser.

År
Du kan bara se de år där det finns planerade aktiviteter, du kan välja alla år eller ett enstaka år

Pris
Denna rad gör det möjligt för dig att söka efter aktiviteter inom ett prisintervall eller ett pris under eller över
en viss summa.
Sätter man pris på både från och till kommer den att visa alla aktiviteter inom denna intervall.
Väljer man att bara ange ett frånpris visas alla aktiviteter som har ett högre pris än den angivna summan.
Väljer man att bara ange ett tillpris visas alla aktiviteter som har ett lägre pris än den angivna summan.

Återställ
Detta innebär att du nollställer samtliga inmatade filterfunktioner.

Snabbguiden
Sidan visar samtliga aktiviteter i kortformat, det finns även knappar för att ta dig direkt till en utförligare
beskrivning samt möjlighet att boka aktiviteten direkt.
Längst till vänster finns en flagga som visar i vilket land där aktiviteten kommer att genomföras.
Dom olika ikonerna är färgkodare för att ge en överskådlig bild av vad det är för typ av aktivitet, land, tjejresa
eller om den är fullbokad, endast reservplatser.
Det finns uppgifter om tid för aktiviteten och vad priset är (priset inkluderar inte eventuellt enkelrumstillägg).

Aktiviteter
Har du använt vår hemsida tidigare känner du igen det mesta på denna sida, skillnaden är att alla aktiviteter
nu finns på ett och samma ställe, samt en tydligare och mer enhetlig presentation.
Du hittar en lite längre beskrivning med bild av alla aktiviteter som Fågelguidning har planerade.
Ikoner från snabbguiden återkommer i samma färgmönster.
Genom att välja Läs mer kommer du till den fullständiga beskrivningen av aktiviteten.

När du valt Läs mer kommer du till den sida som visa fullständig information om aktiviteten.
Uppe i menyn till vänster finns en tillbaka knapp och till höger en knapp för att boka.

Eventuella bilder som finns längst ner på sidan är klickbara och visas då i ett större format.

Hoppas att du tycker att den enkla lathund är till hjälp för dig och att vi lyckats göra hemsidan mer
överskådlig.
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