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Ampleksa ĝisdatigo kun diversaj aldonaĵoj 
Pro la spertoj pri la uzo de la retejo, diversaj ideoj aldoniĝis kaj disvolviĝis. Ĉi tio ĉefe koncernas 
ĝustigojn por la vizitanto, kiuj faciligas kaj pli efikigas serĉadon.  
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1 Ĝenerale 

a. Ĉiuj interfacaj tekstoj estas aŭ en Esperanto (defaŭlte) aŭ en la Nederlanda. 

 
b.  Preskaŭ ĉiuj paĝoj povas esti presitaj kiel serĉebla PDF [Konservi kiel PDF] aŭ rekte al 

presilo indikante la ĝustan presilon, ekz. [Brother HL-3170CDW].  
La elekto de 'Portreto' aŭ 'Pejzaĝo' estas interesa por pli mallarĝaj aŭ pli 
larĝaj tabeloj. 
 

c. Ŝvebante per la musa kursoro super la kampo 
[Legu min!], sen klaki, vi ricevos 
ampleksajn informojn pri la 
funkcio 'serĉi'. 

 
 
 

d. Ĉe la fundo de ĉiu paĝo, kiu ne montras eksteran langeton, estas oranĝaj sagoj por iri al la 
supra, antaŭa aŭ sekva paĝo, se ili jam estas havebla en bufro. 

 
 
 

Por reveni de la ekstera langeto, uzu la sagon de la retumilo. 
Kelkfoje vi ankaŭ bezonas la ronda sago por refreŝigi la paĝon. 
 
 

Per la du malgrandaj oranĝaj sagetoj en la maldekstra rando, vi povas rekte supreniri al la 
komenco de la paĝo aŭ malsupreniri al la fino de la paĝo. 
 

e. Kiam specifa grupo estas elektita, ĉi tiu grupo konserviĝas en bufro ĝis nova serĉdemando 
okazas.  
  
Ĉi tio permesas fari diversajn elektojn 
per la identiga numero sen la devigo 
denove serĉi la saman grupon. 
Ekzemple, se grupo da eventoj estis 
elektita, ĉi tiu grupo restos aktiva dum 
la plenumo de pliaj individuaj elektoj 
ene de tiu grupo ĝis nova serĉo fariĝos.  
(Detalaj informoj en la koncernaj 
sekcioj.) 

 
f. Serĉaj funkcioj estis etenditaj al preskaŭ ĉiuj kampoj de tabelo. 

(Detalaj informoj troveblas en la koncernaj sekcioj.) 
 

g. La vizitantoj povas kontakti la administranto(j)n de la retejo per la butono en la piedlinio. 
Per elekta menuo vi povas facile indiki pri kio temas kaj fari apartajn 
demandojn aŭ doni informojn, vi eĉ povas sendi bildon aŭ dokumenton.
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2 Paĝokapo kun opcioj kaj elekteblecoj 

En ĉiu paĝo estas elektebleco inter [Nederlanda] kaj [Esperanto], ĉiuj menuo-elektoj kaj interfacaj 
tekstoj estos tradukitaj laŭ ĉi tiu elekto. 

 

2.1 Serĉu la kompletan retejon 'Vikiflandrio' 

La Bing-serĉilo traserĉas la tutan 
retejon por trovi legeblajn 
dokumentojn kaj bildojn: 

'vikiflandrio.alcl.be/_bezoek/'.  

Ĝi ankaŭ povas traserĉi la enhavon de traserĉeblaj PDF-documentoj. 

Ekzemplo: la nomo 'champy'. Majuskloj aŭ minuskloj ne gravas. 
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2.2 Hejme 

La listo montras krom iuj eksteraj ligoj, 4 ligojn al la koncernaj komencaj paĝoj.   

  
Por [Organizaĵoj], ĉi tio estas kompleta listo (serĉa demando = '0') de organizaĵoj.  
Vidu poste: '2.3 Organizaĵoj'. Serĉaj funkcioj povas serĉi en ĉiuj kampoj.  

Por [Personoj], ĉi tio estas kovrilpaĝo kun 5 ligiloj al ekzistantaj grupoj.  
Vidu poste: '2.4 Personoj'.  
Vi povas akiri plenan liston pere de la menuelekto [Listo] aŭ enigante '0' kiel serĉdemandon.  

Por [Revuoj], la superrigardo montras la diversajn 'Revuojn' en la kolekto.  
Vidu poste: '2.5 Revuoj'.  
Vi povas akiri plenan liston pere de la menuelekto [Listo] aŭ enigante '0' kiel serĉdemandon. 

Por [Eventoj], ĉi tio estas kovrilpaĝo kun 3 ligiloj al 'eo_wikipedia', ± 20 konataj listoj da konataj 
eventoj kiuj plurfoje estis organizita.  
Vidu poste: '2.6 Eventoj'. 
Vi povas akiri plenan liston pere de la menuelekto [Listo] aŭ enigante '0' kiel serĉdemandon. 

2.3  Organizaĵoj 

Estas kutime 2 menuelektoj provizitaj:  

[Listo] por vidi la tutan liston  
[Serĉu organizaĵon] serĉu liston de ĉiuj organizoj kun la specifa litera kombinaĵo 
en almenaŭ unu el la kampoj de la tabelo.  

Se '0' (nulo) (apriora agordo) estas enigita kiel serĉobjekto, vi ricevos la plenan liston ĉar ĉiu ID-o 
enhavas '0'. (Spaco eble ne funkcias ĝuste ĉar ne povas esti garantiite, ke estos spaco en almenaŭ 
unu kampo de la tabelo.)  
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Ekzemple, se vi serĉos 'limb', vi ricevos liston de ĉiuj organizoj, kiuj kongruas kun tiu serĉŝlosilo. 
Atentu! Vi ricevas ĉion, kio enhavas 'limb', do ankaŭ ekz.: 'Limburgia'.  

Se vi volas serĉi pli precize, vi devas enigi pli da literoj, ekzemple: 'limburga'!  
 

 

Nova en ĉi tiu ĝisdatigo estas, ke la serĉŝlosilo konserviĝas ĝis vi konscie elektos alian. La avantaĝo de 
tio estas ke vi, alklakante la ID-numeron, povas vidi la datumojn de certa organizo en la serĉita listo, 
rigardi la enhavon kaj eventuale alklaki la montritajn ligojn. Se vi poste revenos per la oranĝa sago, vi 
revenos al la jam elektita listo.  
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Se iu ligilo montras novan aŭ eksteran langeton, vi ne havas oranĝan sagon kaj devas uzi la sagon de 
la retumilo, vidu: 1.d, paĝo 2 

Por denove konsulti la plenan liston, enigu '0' (nul) en la serĉkampo kaj alklaku [Serĉu] aŭ elektu 
[LISTO] en la menuo.  

Por fari alian elekton, enigu kelkajn sinsekvajn literojn de la dezirata rezulto en la serĉa kampo kaj 
alklaku [Serĉu]. 
(ekz. 'Antw' redonas ĉion, kion enhavas 'antw', kiel 'antwerp')   

2.4 Personoj 

La komenca paĝo montras la normalan serĉopcion kaj eblon konservi la paĝon kiel traserĉeblan PDF 
aŭ sur papero al presilo.  
Rimarkinda jen tabelo de 5 grupoj de personoj. Alklakante unu el ĉi tiuj ligoj vi aŭtomate ricevos 
liston de la homoj, kiuj apartenas al ĉi tiu aparta grupo. La elekto de ĉi tiu grupo ankaŭ estas 
konservita en bufro ĝis nova serĉo fariĝas. En tiu montrata grupo, diversaj homoj povas esti rigardataj 
pli proksime kaj per la oranĝa sago vi povas reveni al la listo en la bufro por vidi aliajn homojn en tiu 
grupo sen devi serĉi la saman grupon ĉiufoje.  

Ankaŭ eblas elŝuti apartan .pdf- aŭ .xlsx-liston de la numeroj 1 kaj 3. 

 

La menuobutono donas la normalajn eblecojn: [Listo] por la tuta listo kaj [Serĉu personon] por serĉi 
specifan datumeron en ĉiuj kampoj de la tabelo, enigante kelkajn sinsekvajn literojn.  

La apartaj listoj ankaŭ estas akireblaj alklakante la numeron de la listo aŭ enigante la numeron 
inter rondaj krampoj  (en la ekzemplo listo (5)). 
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2.5 Revuoj 

La hejmpaĝo de Revuoj montras (nekompletan) liston de ekzistantaj revuoj. La ruĝaj ligoj rilatas rekte 
al listo de revuoj en la koncerna kolekto. Nuntempe neniu opcio haveblas por traserĉi la enhavon de 
ĉiuj serĉeblaj PDF-dosieroj, krom la ĝenerala [Traserĉu Vikiflandrion] de Bing per la menuobreto. 
Tamen ĉiuj PDF-oj estas traserĉeblaj aparte per ekzemple: Foxit Reader. 
Pli efika kaj bona prezento de la disponeblaj ĵurnaloj estus bonvena.  

 

Ekzemplo: La Ponto 
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La Listo: 

 
 
Katalogo de revuoj: 
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2.6 Eventoj 

Sur la komenca paĝo de Eventoj estas listo de la plej gravaj eventoj, ĉiu el kiuj jam havas sian propran 
liston. Alklakante ligon vi aŭtomate finos en tiu listo. Ankaŭ ĉi tie tiuj listoj denove estas metitaj en 
bufron tiel ke vi povas vidi la diversajn eventojn senhelpe kaj reiri al la listo per la oranĝaj sagoj (kaj la 
retumilaj sagoj) sen devi plenumi serĉfunkcion ĉiufoje. 

Pri la 'Trilandaj Renkontiĝoj' estas disponebla franca teksto. Metu la kursoron sur la keston por legi 
la originalan francan tekston aŭ sur la keston por legi la liberan tradukon al Esperanto. 

 
En la suba ekzemplo, la serĉo estos konservita ĝis 
nova ordono estos eldonita. Ajna litero- aŭ 
nombro-kombinaĵo povas esti enmetita per la 
serĉa kampo por serĉi en ĉiuj kampoj de la 
tabelo. (Bedaŭrinde ne en la tuta enhavo de PDF-
dokumentoj, por tio nur la serĉilo [Traserĉu 
Vikiflandrion] estas uzebla.) 

Vi ankaŭ povas serĉi specifan liston per la serĉkampo: [Serĉi]. Ekzemple: 'limburga tago'.  
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2.7 Dokumentaro  

Documentaro havas 3 menuopciojn en la menuobreto: 

2.7.1 Listo JPG, PDF, XLSX 

'Listo JPG, PDF, XLSX' simple listigas ligojn al specifaj dokumentoj, la unuaj du literoj indikas la 
kategorion.  

 

 

2.7.2 Katalogo de JPG-dosieroj 
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2.7.3 Filmoj kaj sonoj 

Filmoj (fi) kaj sonaj fragmentoj (mu) kun ligoj al malgranda bildo de la filmo aŭ reprezento de muziko 
aŭ sonaj fragmentoj. 
 

 

 

2.8 Kontaktilo 

Per ĉi tiu formularo, ebla vizitanto povas komuniki ion, proponi plibonigojn aŭ fari demandojn al la 
administranto de la arkivo.  

a. Vi trovos ligon [Kontaktilo] al la kontaktformularo en la piedlinio (1).  
b. Enigu viajn proprajn detalojn, elektu la temon kaj la kategorion.  
c. Provizu iujn informojn pri via demando aŭ problemo. La blanka rektangulo aŭtomate 

pligrandiĝas kiam vi bezonas pli da spaco (2).  
d. Per la butono [Serĉi dosieron] (3) (ĉiam en la lingvo de la interfaco) esploristo malfermiĝas 

por elekti kaj sendi deziratan dokumenton. 
e. La skatolo  'Mi ne estas roboto' (4)  
 (ankaŭ ĉiam en la lingvo de la operaciumo) 

devas esti markita por malebligi sendi aŭtomatajn  
spam-mesaĝojn.  

f. Poste alklaku [Sendu] (5) por plusendi la mesaĝon. 
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2.9 Ensaluti  

Ĉi tie la administranto povas ensaluti per sia pasvorto por fari ĉiujn necesajn ĝustigojn kaj / aŭ 
aldonojn. 
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