
Handleiding Kerdienstmeebeleven beheer

De site kerkdienstmeebeleven.nu biedt kerken de mogelijkheid hun diensten online uit te zenden 
met of zonder beeld.
Van alle uitzendingen worden opnames gemaakt. Deze opnames kunnen door de beheerder aan 
een liturgie gekoppeld worden en zo in het online archief beschikbaar komen.

Elke kerk heeft daartoe een eigen beheerder.
De volgende stappen zijn nodig om beheerder te worden:

1. De vertegenwoordiger van de kerk maakt een account aan voor het beheer
2. De naam van dit account wordt doorgegeven aan kerkdienstmeebeleven.nu.
3. Kerdienstmeebeleven verbind aan dit account de rechten van beheerder van de 

desbetreffende kerk.
4. De vertegenwoordiger kan u inloggen als beheerder

De ingelogde beheerder krijgt een extra optie in de menu balk

In dit menu bevinden zich een aantal submenu’s voor het beheer van kerk 
gegevens en liturgie.
Verder zijn er een aantal informatie pagina’s 

Op de pagina Kerk beheer worden de adres en contactgegevens weergegeven.
De beheerder kan deze ook zelf actualiseren.
Een aantal velden zijn van belang voor de werking van de site:

* Email kerk
Op dit adres worden berichten afgeleverd die door bezoekers van kerkdienstmeebeleven.nu 
worden verzonden opgesteld met het mailformulier.
Dit formulier bevindt zich op de pagina kerkdiensten oonder het icoon 

* Website kerk
Naar deze website worden bezoekers geleid die op de pagina kerkdiensten klikken op

* Offset archief
Deze instelling heeft invloed op de tijd waarop het archief start.
Als een uitzending wordt gestart die niet is aangekondigd (of de eerst volgende geplande dienst 
meer dan een uur verder in de tijd ligt) wordt archivering direct gestart.



Als een geplande dienst binnen een uur na het starten van de uitzending zal beginnen wordt het 
starten van de archivering uitgesteld tot het aantal opgegeven minuten (min 0, max. 6) voor 
aanvang.

Dus:
Als een uitzending om 9:30 gestart wordt terwijl er een dienst is gepland om 10:00, zal de 
archivering dus niet om 9:30 starten, maar – afhankelijk van de ingestelde waarde – tussen 9:54 
(offset = 6 minuten) en 10:00 (offset = 0 minuten).

*** Een geplande dienst is een dienst die is aangekondigd via het menu ‘Liturgie’ ***

Het is dus belangrijk de dienst aan te kondigen voordat de uitzending gestart wordt, anders start 
de archivering te vroeg.
Zo wordt voorkomen dat er een heel stuk onnodige opname in het archief terecht komt.

Op de pagina Liturgie kunnen diensten worden aangekondigd
In deze pagina worden datum, tijd, voorganger, te lezen Bijbelgedeelte en de orde van de dienst 
opgegeven.
De ingevoerde gegevens worden tijdens de live-uitzending en bij terugkijken van een dienst uit het 
archief aan de bezoeker getoond.

Onderin staat de optie ‘Gekoppeld bestand’ met daarachter de opmerking

Zodra de tijd van de dienst verstreken is zal in de plaats van de opmerking een selectie balk 
verschijnen, waarin de beschikbare archiefbestanden worden weergegeven.

Door eenvoudig selecteren van de juiste dienst (nieuwste opname bovenaan) en een klik op de 
knop ‘Bijwerken’ wordt de dienst beschikbaar in het archief.

Direct na het maken van de koppeling kan de dienst als archiefdienst worden teruggekeken.

Bezoekers kunnen de opname van de diensten eenvoudig bestellen via het menu ‘Opname 
bestellen’.
De zoek optie in het bestelformulier maakt gebruik van de ingevoerde gegevens om diensten te 
kunnen vinden op voorganger, Bijbelgedeelte of datum.

Opmerkingen:
Als gebruik wordt gemaakt van Adobe Flash Live Media Encoder (FMLE) is het belangrijk op de 
disconnect knop te klikken na stoppen van de uitzending. Zolang anders zal het bestand niet 
worden vrijgegeven voor het archief.

Een enkele keer blijft de stream actief staan in op de homepage van kerkdienstmeebeleven.nu 
nadat de uitzending gestopt en zelfs de apparatuur uitgeschakeld is. Ook dan zal het bestand niet 
worden vrijgegeven. Eenvoudig starten en na een minuut weer stoppen van de uitzending (en 
disconnecten) is dan de oplossing.




