Blz: 1

De app past zich automatisch aan hoe je jou toestel vast
houd of welk toestel je hebt. Deze afbeelding laat je zien
als je met een iets groter scherm werkt zoals tablet of PC.
Links bovenaan zie je 3 streepjes
hier vindt je het
menu waar je al de items vind.

Op de openingspagina staan de 1ste grote knoppen waar je kan mee
starten.
De 1ste waar een gedeelte van het logo op staat kan je naar een 2de
pagina gaan met verwijzingen naar items op de website zoal

•
•
•

Agenda
Affiches
Blog
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Blz: 2
•
•
•
•

Website
Facebook
Inlichtingen formulier
Abonnementspagina

Verder nog op de 1ste pagina kan je naar ons blog, YouTube kanaal, magazine en live luisteren naar
Nashville Rock op zondag.
In de menu vindt
je o.a. een link
naar de contact
gegevens
van
Country
vs
Country

Handig hier is dat je als je bijvoorbeeld op het icoontje van de telefoon drukt je Smartphone
automatisch vraagd of je hierna wil bellen, bevestig en hij belt Luc idem voor e-mail icoon dan start hij
een blanco mail met automatisch de bestemmeling invuld.

Onder het item Nashville Rock muziek staat alles
wat wij te bieden hebben om naar country muziek
te luisteren.
•
•
•
•
•

Mijn website van Nashville Rock
Externe speler om zondags live te luisteren
Podcast van Nashville Rock
Spotify playlist (duizende liedjes)
Spotify nieuwe liedjes
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Blz: 3

Dit is het adres van de vzw
met als handigheid als je
op het adres tikt je
automatisch naar de kaart
gaat en van daaruit kan je
met 1 klik Google maps
opstarten en als je daar het vertrekadres ingeeft je de
route naar de vzw aangeeft.

Hier zijn enkele voorbeelden hoe het op een smartphone uitziet.
de functies zijn allemaal hetzelfde als hierboven.
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Blz: 4

Als je op het adres klikt (in iPhone) zie je dit
klik je dan links bovenaan op “afbeelding vergroten”
krijg je de rechtse pagina zodanig dat je de route kan
laten zien door het begin adres in te geven.
Op Android gaat dat ook maar kan er ietsje anders
uitzien.

Ons YouTube kanaal om naar videoclips te kijken met verschillende lijsten, op YouTube klikken (pijltje)
en je ziet ze allemaal inclusief de clipjes die ik heb opgenomen in het Prov. domein Zilvermeer.
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Blz: 5

Voor Android toestellen:
Via de Google Play store
of https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.countryvscountry
Heb je een oud toestel, geen probleem open met Google Chrome deze
link https://www.pwastore.com/w/country-vs-country en ga rechts bovenaan
naar je menu en daar moet je als laatste stap “Toevoegen aan startscherm”
selecteren. Is getest met Android 4.4 een zeer oude versie de nieuw is Android 9

Voor niet Android toestellen:
Wil je ook op jou PC, laptop of iPhone van de mogelijkheden van deze app
genieten ga dan naar https://www.pwastore.com/w/country-vs-country

Op Windows PC
klik je met de rechtse muisknop op een lege plaats op je desktop en selecteer je
“nieuw” en daarna “snelkoppeling” daar plak je deze
link https://www.pwastore.com/w/country-vs-country/ bevestig en benoem het
hoe jij wil en bevestig nogmaals, nu heb je een icoontje die je naar de app leid.

Als je een icoontje op jou iPhone of iPad wil volg dan deze instructies:
Open Safari browser
1. Ga naar https://www.pwastore.com/w/country-vs-country/
2. Scroll naar beneden en klik op het vierkantje met pijltje naar boven
3. Druk dan op “zet in beginscherm”

Alles is dan hetzelfde als op de Android toestellen
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