Start
Op het openingsscherm verschijnt de zoekbalk. Vul de naam of locatie van uw
vakantiebestemming in om te starten.

Druk op search button en Digitourist zoomt in op uw vakantiebestemming. U krijgt een
gebied te zien van circa 50 at 35 km met uw vakantiebestemming in het midden.
Uw vakantiebestemming is aangegeven met een roos.

Categorieën
Digitourist heeft de attracties onderverdeeld in 6 categorieën. Met de volgende button

worden de pins van alle categorieën gelijktijdig zichtbaar op de kaart.
Daaronder ziet u verschillende iconen die ieder een categorie vertegenwoordigen. Ze hebben een
kleur die overeenkomt met de kleur van de pin op de kaart. Als u op een van deze iconen klikt ziet u
alleen de pins van die categorie op de map verschijnen. U kunt gelijktijdig meerdere categorieën
selecteren. Het aantal pins geeft aan hoeveel attracties op Digitourist aanwezig zijn.

Dit icoon staat voor de interessante punten. Dat zijn bijvoorbeeld kastelen, kerken, kloosters,
historische dorpen, watervallen, grotten, rotsformaties, etc.
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De volgende iconen spreken voor zichzelf.

Allerlei soorten musea

Attractieparken en waterparken

Dierentuinen en aquaria

Sport activiteiten

Wandelroutes, verdeeld in gemakkelijk, gemiddeld en moeilijk.
De kleur van de pin en de kleur van de icoon komen met elkaar overeen. Zo ziet u direct op de kaart
onder welke categorie de pin behoort.

De kaart

Nadat een plaatsnaam is ingevuld en op de search-button is gedrukt, zoomt Digitourist in. Natuurlijk
kunt u ook met de muis de kaart slepen. Ook kunt u inzoomen door met de muis te scrollen of de
controler rechts met + en – te gebruiken.
Verschillende pins verschijnen op de map. Iedere pin staat voor een activiteit. De kleur
correspondeert met de categorie. Het aantal pins dat in een gebied zichtbaar is verschilt afhankelijk
van het zoomniveau. Digitourist gebruikt twee soorten pins, de free pin en de premium pin.
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De premium pin
De pin met het Digitourist logo is de premium pin. Als u op een premium pin klikt, verschijnt er
een uitgebreide pop-up scherm met een fotoviewer. Deze informatie wordt alleen tegen betaling op
Digitourist geplaatst.

Het pop-up scherm van de premium pin heeft de volgende mogelijkheden:
- foto’s in de fotoviewer
- het geven van een star-rating
- Social Media links voor de pop-up
- Social Medialink voor het bedrijf (indien beschikbaar)
- Adresgegevens en telefoonnummers
- Premium-button (more info about) voor meer informatie
- Link naar de website van de attractie
- Bezoekersaantal
- Add to favorites button om eigen favorietenlijst te maken.
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De premium pagina
Als u op de premium link (More info about) drukt komt u op de premium pagina. Op deze attractie
wordt extra informatie aangeboden. Naast de adresgegevens, telefoonnummer en website staat hier
informatie weergegeven over de attractie en is een tabel opgenomen met daarin aangegeven de
dagen dat de attractie open is. Aan de rechterkant kunt u verder uw reistijd berekenen zodat u direct
weet hoe lang u moet rijden om bij deze attractie te komen. Ook kunt u de routebeschrijving
uitdraaien.
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De free pin
Om een zo complete mogelijk overzicht te geven van de toeristische mogelijkheden van een
gebied is ook informatie opgenomen over bedrijven die geen contract hebben met Digitourist. Deze
informatie wordt dus gratis beschikbaar gesteld. Adresgegevens en website worden in het pop-up
scherm weergegeven. Wel is het pop-up scherm kleiner en is er maar plaats voor maximaal 1 foto.
Als er geen foto beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van een foto met de tekst “no photo
available”. Wel is geprobeerd de foto zo te kiezen dat wel duidelijk is wat voor soort attractie het hier
betreft.

De wandelroutes
Op de website van Digitourist staan ook wandelroutes. Het gaat in alle gevallen om gemarkeerde
wandelroutes. U kunt de routes dus afleggen door het volgen van gekleurde paaltjes of borden. In
veel gevallen hebben we een overzicht van de route bij kunnen voegen. Het startpunt van de
wandelroutes is aangegeven met behulp van de GPS coördinaten. Deze kunt u invoeren in uw
navigatiesysteem van uw auto of smartphone. In het pop-up menu wordt verder de wandelafstand
aangeven, de zwaarte van de route en of sprake is van een loop. Als een GPX-bestand beschikbaar is,
kunt u die downloaden. GPX-bestanden kunnen worden geïmporteerd in speciale GPS-apparatuur,
maar ook in smartphones, als u de juiste app installeert. U heeft dan de mogelijkheid om tijdens de
wandeling te controleren of u zich nog op de juiste route bevindt.

Waarschuwing: de afbeeldingen van Digitourist geven slechts globale informatie. Voor een veilige
wandeling adviseren wij u gebruik te maken van een geschikte wandelkaart van de omgeving of
een professionele gps als u gebruik maakt van het gpx-bestand dat u download.
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Uw eigen account
Bij Digitourist kunt u uw eigen account aanmaken. Met een account kunt u :
Favorietenlijst maken, organiseren, printen en delen
Pins toevoegen
Star rating geven
Reacties geven
Ga daarvoor naar www.digitourist.com en ga rechtsboven naar LOGIN. Klik op "Not a member yet".
Vul de gegevens in, activeer uw acccount met behulp van de mail die u ontvangt en u kunt aan de
slag. Ook kunt u inloggen vanaf uw facebook-account.

Selecteren van favorieten
Als u op een pin klikt verschijnt een pop-up. Bij iedere popup staat rechts de button ADD TO
FAVORITS. Als een attractie u aanspreekt klikt u op deze button. U kunt dan de favoriet opslaan in
een nieuwe map of aan een bestaande map toevoegen, de attractie wordt dan toegevoegd aan uw
favorietenlijst in de map die u aanwijst.

Uw eigen favorietenlijst
Als u interessante punten in de omgeving hebt verzameld gaat u rechtsboven naar MY FAVORITES.
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Klik op de pin of map die u hebt aangemaakt en deze zal open klappen. Met mail to kunt u een pdf
van de geselecteerde items mailen naar uw vrienden of naar uzelf. Open vanuit uw mail de PDF's op
uw notebook, tablet of smartphone en u hebt de informatie ook off-line beschikbaar. De PDF's
bevatten verder ook links naar de website van de attractie en naar de site van Digitourist. De overige
buttons behoeven geen nadere toelichting.

ADD PIN
Heeft u een attractie die u graag toegevoegd wilt zien op Digitourist.com? Dat kan door gebruik te
maken van de button "Add new pin" op de pagina "My Favorites." Selecteer de categorie die hoort
bij de attractie die u wilt toevoegen. Het volgende scherm verschijnt.

Klik op Select location on map. Het volgende scherm verschijnt.

Vul bij search zo volledig mogelijk het adres in van uw attractie. Vermeldt als mogelijk ook straat en
huisnummer. Klik vervolgens op het zoek-icoon en controleer of de pin correct is geplaatst.
Eventueel kunt u de pin nog verplaatsen met de muis.
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Staat de pin op de juiste plek, klik dan op de button "Use currently selected location". Vervolgens
verschijnt het invulscherm. Vul dit zo volledig mogelijk in. Onder "Image" heeft u de mogelijkheid om
een foto te uploaden om te plaatsen bij de vermelding op Digitourist. Klik op Save en de pin wordt
automatisch aangeboden aan Digitourist. U ontvangt van ons een bericht terug als de pin is
beoordeeld met vermelding of de pin wel of niet is geplaatst op Digitourist.
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