I N T E R N E T

Verbeterde zoekfunctie

Vernieuwde Veeteelt.nl als nieuwspodium

De zoekfunctie rechtsboven in beeld biedt veel mogeljkheden om
informatie op de website op te sporen. Als u op ‘zoeken’ klikt, kunt u
uitgebreid zoeken en aangeven dat u bijvoorbeeld alleen in nieuwsberichten
wilt zoeken. U kunt ook zoeken in alle artikelen die ooit in Veeteelt zijn
verschenen. De zoekresultaten zijn gerangschikt op datum en relevantie.

Veeteelt lanceert nieuwe
website in jubileumjaar

Archief

Onder archief vindt u meerdere pagina’s.
Op dit moment zijn dat er vier, namelijk
artikelen, dossiers, topcijfers en melktoer.
De eerste drie zijn vaste rubrieken.
Daarnaast heeft Veeteelt de mogelijkheid
om verslag te leggen van nieuwsfeiten en
gebeurtenissen, zoals de melkreis rond de
wereld op de fiets van Arnaud Baranger
en Martine Brouwer.

In dit jubileumjaar lanceert Veeteelt een vernieuwde en interactieve website. De website is zo ingericht
dat het blad en de website elkaar aanvullen. De website is dynamisch, waardoor de nieuwsstroom
groter is dan voorheen. U kunt zelf nieuws melden, foto’s toevoegen en vragen voor bijvoorbeeld een
interview bij de redactie bekend maken. De website biedt meer ruimte voor onder meer nieuws, films,
lezersfoto’s, reacties van lezers, agenda-items en leuke funpagina’s.
tekst Martine Barwegen

Homepage

Dossiers

Op de homepage vindt u ten eerste het recente nieuws. Rechts
vindt u de laatst geposte berichten op Veeteelforum.nl, de
nieuwste bedrijven die hun link hebben aangemeld bij Veeteelt,
interessante topcijfers en agenda-items. Onderaan de homepage
staat nieuws dat regelmatig wisselt, zoals sitetips, quote van de
week, bekendmaking van een interview in een komend nummer
van Veeteelt en, zoals nu, een prijsvraag voor de kinderen.

De bestaande dossiers zijn voortdurend
in ontwikkeling. Nieuwe dossiers voegt
de redactie afhankelijk van de
ontwikkelingen in de sector toe. Er staan
alvast vier actuele dossiers vermeld.

Topcijfers

De pagina ‘topcijfers’ is een nieuw item op de website. Hier presenteert Veeteelt
bijzondere lijsten. Een mooi voorbeeld vormt een uitgebreide lijst van tientonners
in aanvulling op het hoofdverhaal in het julinummer over de duizendste tientonner.
Aan de topcijfers voegt de redactie met zekere regelmaat nieuwe lijsten toe.

Beeld: foto en film

Op de fotopagina kunt u zelf foto’s insturen en de door uw
collega’s ingestuurde foto’s bekijken. Onder de eerste twee
foto’s kunt u doorklikken voor meer lezersfoto’s. De nieuwste
foto- en filmreportages kondigt Veeteelt op de homepage aan.

Fun met prijsvraag

De pagina fun is nieuw. Hier staan koeienspelletjes,
koeienkleurplaten en koeienwallpapers. De kleurplaten hebben
nog een naam nodig. Hiervoor heeft Veeteelt een prijsvraag
uitgeschreven. Deze vindt u op de website.

Kleursamenstelling

Met de huidige website legt Veeteelt door één lijn te trekken in
het kleurgebruik een betere relatie tussen het tijdschrift en de
websites Veeteelt.nl, Fokkerijgids.nl en Veeteeltforum.nl.
De kaders en informatieblokken in het blad bevatten neutrale
kleuren, evenals de titel op de voorplaat. Door de neutrale
kleuren komen de foto’s mooi uit. Met de nieuwe huisstijl van
Veeteelt heeft u al kennisgemaakt in het blad en nu dus ook op
de websites.

Verwijzing
In het tijdschrift Veeteelt
staan bij de artikelen regelmatig verwijzingen naar de
website van Veeteelt. Er
staat dan bijvoorbeeld:

Nieuwsoverzicht

Op de nieuwspagina staat het nieuws overzichtelijk bij elkaar,
gerangschikt op datum. Op deze pagina is het ook mogelijk om
snel al het nieuws te bekijken over een specifiek onderwerp.

Meer foto’s bekijken?
Zie www.veeteelt.nl/foto&film
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