Een weg naar Zijper Boerderijnamen en Grafmonumenten
Veel van deze informatie is via het internet
bereikbaar en via die weg dan ook te vinden,
een ander deel is niet publiekelijk en is alleen
in het Zijper Museum te raadplegen.
Om de weg te vinden naar boerderijnamen
en grafmonumenten is een leidraad best wel
handig en dus zetten wij de stappen hier op
een rij.
1. Algemene informatie
Ga met de browser naar www.dezijpe.nl daar
vinden wij allereerst de volgende pagina,
rechts afgebeeld. Om hier de gehele pagina
te zien gebruik dan de muiswiel of de rolbalk
rechts of de page down en up toetsen.
Hier staat de algemene informatie over de
Historische Vereniging 'De Zijpe'. Onder het
punt werkgroepen staan de betreffende
weblinks naar de genoemde onderwerpen,
boerderijnamen en grafmonumenten.
De Zijper boerderijnamen worden hier als
leidraad en voorbeeld genomen, voor de
grafmonumenten is de werking namelijk
hetzelfde.
2. Inventarisatie boerderijnamen
Na het aanklikken op de genoemde weblink
komen we op de volgende pagina terecht
rechts afgebeeld. Op deze pagina kunnen de
meerdere keuzes worden gemaakt wat we
willen zien als resultaat, en onder het
zoekveld staat een geel rolmenu met enkele
keuzes vooraf ingesteld, pijl naar beneden.
Om het even eenvoudig te houden toets
'ruigeweg' in het zoekveld en klik op zoeken,
het antwoord is 26 gevonden objecten, zie de
afbeelding onderaan rechts.
3. Zoekresultaat in galerie weergave
Verplaats de muiswijzer tot deze op de
afbeelding komt, dan komt extra informatie,
de naam en plaats in beeld. Men kan de
weergave ook anders instellen klik dan op
lijst weergave, standaard staat de weergave
namelijk op galerie weergave, zie afbeelding
rechts.
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4. Zoekresultaat in lijst weergave
Lijst weergave maakt het soms eenvoudiger
om in die gevonden groep een bepaald
object te kunnen vinden. Met de muiswiel of
de rolbalk rechts of met de page down en up
toetsen kan men eenvoudig de objecten
weer doorlopen.
Met de lijst weergave wordt tevens een deel
van de informatie van het object afgebeeld.
Als voorbeeld wordt hier genomen het eerste
object dat wordt gezocht, klik nu op het
allereerste object, en vervolgens wordt alle
detail informatie en tevens het object zelf
groter afgebeeld, zie punt 5.
5. Detail object weergave met informatie
Alle aanwezige informatie over dit object
wordt hier nu weergegeven, zie de
afbeelding rechts.
Lege velden achter de benaming geven aan
dat het punt onbekend is of soms nog
verwerkt moet worden, want de hoeveelheid
informatie is soms behoorlijk groot van een
bepaald object. Helemaal onderaan deze
pagina staat het volgende 'Heeft u
aanvullingen voor dit object' zie punt 6.
6. Reactieformulier website bezoeker
Via het veld 'Heeft u aanvullingen voor dit
object' wordt een formulier weergegeven
waarmee men aanvullingen of wijzigingen
aan ons kan mededelen.
De informatie wordt dan zsm. opgevoerd in
het object bestand en via de weergave op
het scherm weer zichtbaar gemaakt.
Als men bepaalde gegevens niet publiekelijk
zichtbaar wil maken geef dat aan. Voor ons
onderzoek zijn alle gegevens van het
betreffende object zeer welkom.
Om op enig moment weer terug te gaan naar
het begin, klik dan op het logo van ZHV
linksboven.
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