Brug Local Alex til synliggørelse af arrangementer
Har dig og din forening arrangementer, som I gerne vil have synliggjort, så endnu flere
deltager i dem?
Eller ønsker I at få et godt og hurtigt overblik over aktiviteter og tilbud i jeres område, fx
kommende koncerter og idrætsevents.
Så kan I helt gratis gøre brug af den nye lokalt udviklede app Local Alex.

Hvad er Local Alex
Local Alex indeholder både en borgerdel med events, tilbud og fagbog samt en turistdel med
seværdigheder, natur, lokale events og tilbud mm. Appen samler med andre ord en masse
gode tilbud i kommunen et sted.
Appen opdateres automatisk via GPS, hvilket sikrer, at I altid får præsenteret relevant indhold,
i forhold til hvor I befinder jer netop nu.

Hent appen
Alle kan gratis downloade appen fra Google Play eller App Store og bruge dens funktioner.

Sådan bliver I oprettet som bruger
Din forening kan desuden få gratis adgang til at oprette arrangementer på appens eventdel. I
skal blot sende en mail til info@localalex.dk, hvor I oplyser jeres CVR-nummer og den mail, I
vil oprettes med. Så opretter Local Alex en bruger til jer.
I vil efterfølgende få tilsendt en velkomstmail, hvor I kan vælge jeres adgangskode.
Der er mulighed for at fravige kravet om CVR-nummer, hvis I fx er en selvorganiseret
gruppe, der ønsker at oprette et offentligt kultur- eller idrætsarrangement.

Sådan logger I på
Når I er blevet oprettet som bruger, kan I logge ind med den mail og adgangskode, I har
valgt, og oprette jeres arrangement.
I logger på ved at skrive login.localalex.dk i jeres browser eller ved at klikke her.
I kan også logge på og oprette arrangementer direkte via appen på mobilen. I skal blot trykke
på info-knappen og herefter logge ind med jeres kundelogin.

Sådan opretter I indhold
Appen trækker ikke data fra Kultunaut. Så for at få arrangementer på Local Alex skal I oprette
arrangementet i appen. Til gengæld er det nemt og hurtigt at oprette et arrangement i Local
Alex.

I skal blot klikke på Nyt event og udfylde felterne Titel, Beskrivelse og Adresse, angive
Arrangementstype og Tidspunkt samt vedhæfte mindst et billede. Så er eventen oprettet. Og I
kan oven i købet kopiere en tekst ind i feltet Beskrivelse, hvis I har den liggende et andet sted.
Appen flytter automatisk jeres arrangement til Vis Arkiv, når det er afholdt. Så I kan altid finde
det frem igen og redigere det, hvis I skal bruge det igen.

Flere oplysninger
Local Alex har lavet en guide til appen. Denne er vedhæftet som bilag og kan også findes på
www.slagelse.dk/localalex. Vi håber, at mange af jer vil gøre brug af den nye app.

