Partners & Projecten
invoeren

Aanmelden van Projecten en Partners
Welkom bij CommonSites RSR (Really Simple Reporting). Dit document helpt je op weg met het
invoeren van partner organisaties en projecten in het RSR systeem. We hebben ons best gedaan
om dit zo eenvoudig mogelijk te maken. Er zijn twee formulieren die ingevuld dienen te worden
om met RSR te beginnen:
1. Partner Formulier
2. Project Formulier

Partner Formulier
Dit formulier dient om organisaties in het system in te voeren.
Projecten kunnen zoveel organisaties toegekend krijgen als gewenst. Elke organisatie moet
echter wel door middel van een Partner Formulier ingevoerd worden. Dit formulier verzamelt alle
basis informatie van een organisatie, inclusief het logo en contact persoon.
Er zijn drie soorten partners in het RSR system.
Een Field Partner doet de eigenlijke werkzaamheden van een project. Een Support Partner
heeft een administrative en logistieke ondersteunende rol. Wanneer je geld doneert aan een
project kan je Funding Partner worden.
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Een organisatie kan meerdere rollen vervullen in het RSR system, maar één organisatie moet
(financieel-) verantwoordelijk zijn voor het project. Deze partner is de Main Support Partner.
Deze organisatie moet zijn bank gegevens invoeren in het Partner Formulier.

Meer over de partner structuur is hier te vinden:
http://www.commonsites.net/partners/partners.html

Project Formulier
Dit formulier dient om nieuwe projecten in het system in te voeren. Hier moet voor elk nieuw
project de tekst en afbeeldingen die je later op de website zal zien, ingevuld worden. Op het
Project formulier staan aanwijzingen wat er per veld ingevuld zou moeten worden. Voor enkele
velden is er een limiet op de hoeveelheid tekst. Zorg dat álle velden ingevuld worden.
Voor enkele velden is er een limiet op de hoeveelheid tekst. Op het Project formulier staan
aanwijzingen wat er per veld ingevuld zou moeten worden.
Horizontaal georienteerde afbeeldingen werken het best in het RSR system.
Hieronder vindt je een aanvullende toelichting bij het project formulier.
Hier vind je een voorbeeld van een project in RSR:
http://projects.commonsites.net/en/project/275/
CommonSites projecten kunnen onderverdeeld worden in drie categorien welke gebruikt
worden om de toegevoegde waarde te bepalen. Deze categorien zijn ‘Argeologisch Onderzoek’,
‘Educatie en Communicatie’ en ‘Erfgoedmanagement’. Bij elke categorie horen enkele criteria.
Deze behoren naar juiste inschatting en inzicht ingevoerd te worden. Een project kan onder
meerdere categorien en criteria vallen.
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De ‘Samenvatting van het projectplan’ (summary) word weergegeven boven aan een projectpagina in RSR. Hieronder worden verder op de project pagina de volgende velden getoond:
‘Achtergrond’ (Background)
‘Projectplan’ (Project plan)
‘Recente status’ (bijgevoegd in Background’)
‘Duurzaamheid’ (Sustainability)
‘Overzicht van de doelen’ (Goals)

Als een project op zoek is naar donaties, dan is het verplicht om aan te geven waaraan het budget
besteed wordt. Het Budget dient uitgesplitst te worden in relevante posten en bedragen. Geef
ook aan binnen welke termijn de donatie compleet voldaan dient te zijn.
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De CommonSites project pagina kan externe links hebben naar bijvoorbeeld blogs, websites van
gerelateerde organisaties, of documenten. Geeft de link en de beschrijving duidelijk door op het
formulier.
Zoals eerder uitgelegd kan een project meerdere partners hebben met verschillende rollen. Op
het Project Formulier kunnen maar 3 partners toegevoegd worden. Meerdere partners kan je
toevoegen door deze in te voeren in het additionele veld. Geef hierbij de specifieke rol aan van de
desbetreffende partner in relatie tot het project. Geef bij een Funding Partner aan hoeveel deze
heeft gedoneerd.
Het RSR systeem maakt gebruik van een interactieve kaart met daarop alle projects weergegeven.
Probeer de locatie van een project zo exact mogelijk te bepalen en in te voeren. Het is niet nodig
om alle velden in te vullen. De meest eenvoudige manier om de locatie te bepalen is met lengteen breedtegraad. (Deze moeten worden ingevuld in decimalen, niet in graden.). Het bepalen van
deze gegevens kan eenvoudig via Google Maps worden gedaan: klik met de rechtermuisknop
op de map en selecteer ‘wat is hier?’. Je ziet nu de lengte- en breedtegraad linksboven in beeld.

Het ‘Additionele’ veld wordt niet in het RSR Systeem weergegeven, maar kan gebruikt worden
voor opmerkingen en vragen aan het CommonSites team. Ook kan je hier extra informatie
invoeren die je niet elders in het formulier kwijt kon, maar wel wil weergeven in het RSR system,
zoals extra partners.
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Registratie, inloggen en updates maken.
Het CommonSites RSR system is opgezet zodat je eenvoudig updates kan maken. Ervaring
leert dat het maken van updates essentieel is voor het bereik van een project online en daarmee
belangrijk wanneer gezocht wordt naar donaties.
Om updates te kunnen maken moet een gebruiker een account aanmaken binnen het RSR system.
Er is een Registratie en Login handleiding te vinden op documenten pagina (www.commonsites.
net/documents) Na registratie is het eenvoudig inloggen en simpel updates maken!
Een goede update bestaat uit een korte pakkende tekst over ontwikkelingen met betrekking tot
het project of de betrokken mensen en organisaties. Een foto ter illustratie is niet verplicht om
toe te voegen maar wordt wel zeer aanbevolen. Successen zijn altijd het vermelden waard, maar
ook de uitdagingen die een project en het team ondervinden maken impact! Deze illustreren het
ware gezicht van een situatie waardoor het publiek zich eerder betrokken voelt.

Hopelijk helpt dit document je op weg met het invoeren van projecten en partners in het RSR
system. Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met ons via
info@commonsites.net
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