Mit kell tudnod a Válaszkeresőről?
A Válaszkereső azért készült, hogy választ találjon a Nők Lapja Cafe oldalán regisztrált tagok
kérdéseire, megoldást a problémáikra, ezért kérünk, hogy kérdésiddel, válaszaiddal próbálj mindig a
közösség hasznára is lenni.
A Válaszkereső oldalán Magyarországon egyedülálló módon nem csak a regisztrált tagok válaszolnak
a felmerülő kérdésekre, hanem a Nők Lapja Cafe szakértői is segítenek a kérdések
megválaszolásában!
Regisztrálj és kérdezz
A Válaszkereső a Nők Lapja Cafe internetes portál egyik szolgáltatása, ezért használatához az Nők
Lapja Cafe oldalán kell regisztrálnod. A regisztráció után a Válaszkereső oldalán a Nők Lapja Cafe-n
regisztrált neveddel és jelszavaddal tudsz belépni. Miután beléptél, fel is teheted első kérdésed.

Hogyan használd?
Kérdezz tömören, érthetően, egyértelműen!
Ha kérdeznél, próbáld a kérdésedet tömören, de jól érthető formában leírni. Így segíthetsz másoknak
abban, hogy könnyebben megértsék, mire vagy kíváncsi.
Figyelj a helyesírásra is, mert a helyesen megírt kérdésekre mások is szívesebben válaszolnak.
Kérdésed konkrét legyen! Kerüld az olyan kérdéseket, amelyre IGEN vagy NEM az egyetlen helyes
válasz.
Fogalmazd meg a kérdésedet, tehát valódi kérdés legyen! Kerüld a témamegjelölésre szolgáló
címszavakat, kulcsszavakat!
Kérdezd a közösséget!
A Válaszkereső oldalán a kérdésekre nem csak a tagok, de a Nők Lapja Cafe szakértői is válaszolnak,
ám kérünk, hogy ha kérdést teszel fel, a kérdéseket ne nekik címezd, hiszen a kérdésedre nem csak
tőlük kaphatsz választ. A Válaszkereső nem szakértői oldalt, hanem közösség, ahol bárki segítségére
lehet másoknak.
Oszd meg másokkal, amit tudsz!
Ha találsz olyan kérdést az oldalon, melyre a tudásoddal, tapasztalataiddal, gondolataiddal válaszolni
tudsz, tedd meg, mert mások számára hasznos lehet!
Értékeld, ha valami tetszik, vagy nem tetszik!
Ha megtetszik egy kérdés, a leírás mező alatti „Jó kérdés” gombbal jelölheted, hogy a kérdést
érdekesnek találod. Ha egy válasz tetszik, a válasz feletti gombbal tudod pozitívra értékelni vagy akár
megjelölheted a válaszok közötti legjobb válasznak is.
Előfordulhat olyan is, hogy szabálysértő kérdést vagy hozzászólást látsz. Ilyen esetben a felkiáltójel
gombbal tudod jelezni. Segíts a moderátoroknak, hogy együtt rendben tarthassuk a kérdéseket.
Maradj nyugodt és udvarias!
Ne feledd, hogy minden ember más és más, sokszor a tieddel szemben álló véleménnyel
találkozhatsz. Próbáld mások véleményét is tiszteletben tartani és akkor a te véleményed is
tiszteletben tartják majd.
Helyesen kategorizálj!
Ha kérdést, indítasz, mindig figyelj arra, hogy a kérdést a helyes kategóriába tedd. Ez nem csak azért
fontos, hogy ne keveredjen el, hanem azért is, mert akik válaszolni tudnak rá, azok abban a
kategóriában fogják keresni, ahová való.
Használj forrásokat!
Bízunk a tudásodban, de ha a válaszodat egy online tartalommal (cikkel, videóval, stb.) is alá tudod
támasztani, akkor mások könnyebben hitelt adnak a szavaidnak. Figyelj arra, hogy a forrás esetében
mindig add meg az online tartalom internetes elérhetőségét.
Ha megvan a válasz, zárd le a kérdésed!
Ha az egyik kérdésedre használható választ kaptál, akkor a „Kérdéseim” listaoldalon zárd le a kérdést,
hiszen nincs szükség további hozzászólásokra.

Hogyan ne használd?
A Válaszkereső használata közben kérünk, hogy tartsd be a felhasználási feltételeket és a használati
útmutatót. Azoktól a tagoktól, akik ezeket a szabályokat többször megsértik, a válaszadás jogát
megvonhatjuk az oldalon, súlyosabb esetben a NLC regisztrációját törölhetjük.
Ne dühöngj és ne gyűlölködj!
A Válaszkereső nem azoknak készült, akik személyes frusztrációjak, dühüket az interneten szeretnék
kiadni. Itt a tagok saját tudásukkal, gondolataikkal próbálnak egymás kérdésére válaszolni, így kérünk,
hogy ezt tartsd tiszteletben és ne használj durva, gyűlölködő szavakat hozzászólásaidban.
Ne szegd meg a szabályokat!
Minden esetben tartsd be a Nők Lapja Cafe felhasználási feltételeit, különös tekintettel annak Fórum
és Blog szabályzatára.
Ne cseverész és tartsd be a kérdés/válasz formátumot!
A Válaszkereső egy olyan oldal, ahol valaki feltesz egy kérdést, azzal kapcsolatban, amire kíváncsi, és
mások legjobb tudásuk szerint válaszolnak rá. A Válaszkereső nem egy chat vagy egy fórum oldal,
ezért ha egy kérdés nem kérdés jellegű, illetve ha egy válasz nem a kérdésre válaszol, minden
esetben moderálás alá kerül.
Ha csevegni szeretnél, használd a Nők Lapja Fórum szolgáltatását!
Ne kérdezz több különböző dolgot egy kérdésben!
Ha több kérdésed van, tedd fel őket egyenként. Nincs kérdés limit, ezért nyugodtan felteheted a
kérdéseidet külön-külön. Ha több kérdést teszel fel egy kérdésben, kisebb az esélye, hogy minden
részkérdésre választ kapsz, mintha külön-külön tennéd fel őket.
Ne élj vissza a Válaszkereső funkcióival!
Ne hozz létre több Nők Lapja Cafe regisztrációt csak azért, hogy a Válaszkereső oldalán randalírozz,
mert ezzel sérted a Nők Lapja Cafe felhasználási feltételeit.
Az „feljelentem” gombot csak a célnak megfelelően, tehát csak akkor használd, ha valóban
szabálysértő tartalmat szeretnél bejelenteni. Ha a gombot mások ok nélküli bejelentésre használod,
úgy a bejelentést figyelmen kívül hagyjuk.
Ne tévessz meg másokat!
Ne feledd, hogy a Válaszkereső oldalán mindenkinek nagyon fontos, hogy megfelelő választ kapjon a
kérdésére. Sokszor az élet fontos döntéseiben is segíthet egy-egy helyes válasz, ám a rossz,
félrevezető válaszokkal másoknak komoly gondot is okozhatsz, ezért kérünk, hogy ha nem mozogsz
otthonosan egy témában, akkor ne add ki magad szakértőnek vagy hozzáértő szakembernek, mert a
helytelen válaszok mások kárára lehetnek.
Ne fertőzz másokat!
Ha a hozzászólásodban forrás megjelölést (linket) használsz, mindig ellenőrizd a forrás
megbízhatóságát, és ne linkelj olyan oldalakat, melyek vírusosak vagy kémprogramok terjesztésére
szolgálnak vagy azokra alkalmasak.

