Instructies voor het downloaden en aanmelden bij O.G.F. Contra’s Slack omgeving.
!! Download eerst de Slack app op je telefoon !!
iOS / Apple App Store klik hier
Android / Google Play Store klik hier

1) Nadat je de slack app het geïnstalleerd op je telefoon klik je op je
telefoon op deze link.
Deze link staat ook op www.ogfcontra.nl/slack bij punt 2 van “hoe
meld ik me aan”.
De slack app zal openen en zal het scherm links van deze tekst tonen.
Voer je email adres in en druk op “next” rechts boven in het scherm.
Slack zal nu een email sturen naar het opgegeven email adres.
Ga nu naar stap 2.

2) Dit scherm geeft aan dat er een email is verstuurd naar het door jou
opgegeven email adres. Mocht de email niet aankomen door b.v. een
typefout kun je rechts bovenin op het “pijltje terug” drukken. Je komt
dan weer bij stap 1.
Wanneer je een mail hebt gekregen van Slack ga je naar stap 3.

3) Dit is de mail die je van Slack krijgt.
Druk op de groene knop “Confirm Email” om verder te gaan met de
aanmelding en ga naar stap 4.

4) Vul je naam in. Deze naam zullen de andere gebruikers zien binnen
de app.
Druk rechts bovenin op “Next” en ga naar stap 5.

5) Maak een wachtwoord aan voor je Slack account. Dit wachtwoord
moet minimaal 6 karakters lang zijn.
Je gebruikersnaam is je email adres.
Druk rechts bovenin op “Next” en ga naar stap 6.

6) In deze stap wordt je gevraagd om akkoord te gaan met de
gebruikersvoorwaarden van Slack.
Wanneer je akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden druk je op de
groene knop “I Agree” en ga je naar stap 7.

7) Dit is belangrijk!
Om ervoor te zorgen dat je, net als bij Whatsapp, een melding krijgt
wanneer je een berichtje krijgt moet je daarvoor toestemming geven.
Druk daarvoor op de knop “Turn Notifications ON”.
De manier waarop je toestemming geeft is afhankelijk van het merk
van je telefoon. Waarschijnlijk krijg je een scherm te zien vergelijkbaar
met dit:

Druk op “Sta toe”.
Gelukt! Je hebt je aangemeld bij Contra’s Slack!
In het eerst scherm wat je te zien krijg kun je op “Edit profile” drukken
om een profielfoto in te stellen. Het invullen van je telefoonnummer is
niet verplicht.

