Nieuw design en functionaliteiten MijnSerie.nl
De website MijnSerie.nl is vernieuwd en heeft een andere vormgeving, een nieuw logo en extra
functionaliteiten gekregen. Naast het volgen van het laatste nieuws over series en het
deelnemen aan prijsvragen kan de bezoeker van MijnSerie.nl nu ook van alle series een
overzicht van alle afleveringen per seizoen, informatie over kijkcijfers en de acteurs vinden en
nieuw video’s en trailers bekijken. Bezoekers kunnen zich gratis registreren op MijnSerie.nl en
aangeven welke series zij volgen. Op deze manier kan een persoonlijke pagina worden
samengesteld.
Op de persoonlijke pagina worden overzichtelijk alle (als favoriet aangeduide) series weergegeven
waarvan het laatste nieuws te lezen is, het aantal afleveringen van een serie getoond die de gebruiker
nog niet heeft gezien en er worden serie suggesties gegeven, toegespitst op de interesse van de
gebruiker. Ook kan de gebruiker per serie zien hoeveel tijd hij aan het kijken heeft besteed en is er de
mogelijkheid per serie aan te geven welke updates hij graag per mail ontvangt: algemeen nieuws,
nieuwe afleveringen, de start van een nieuw seizoen, nieuwe video's, trailers en kijkcijfers. Op de
pagina van een serie kan dit via de ‘hou me op de hoogte’- button.
Nieuwe functionaliteiten
Nieuw is de functie ‘Afleveringen bijhouden’. Iedereen die veel series volgt of series volgt op de
Nederlandse televisie, die niet altijd op volgorde worden uitgezonden, kan in het overzicht van
afleveringen van de serieaanvinken welke afleveringen hij al gezien heeft. Zo is per serie een heel
handig overzicht te creëren.
De afleveringen zijn ingedeeld per seizoen en bij elke aflevering verschijnt, door op de titel te klikken,
een korte omschrijving van de aflevering. Door de afleveringen bij te houden wordt meteen
automatisch aangegeven hoeveel tijd er is besteed aan deze serie.
Per serie zijn nu ook afbeeldingen van de acteurs te vinden, zodat men in een oogopslag ziet wie er in
mee spelen. Binnenkort is ook per acteur zichtbaar in welke andere series hij/zij ook een rol heeft
(gehad).

Serie suggesties
Bezoekers die op zoek zijn naar nieuwe series kunnen uit de lijst met suggesties een keuze maken.
De suggesties worden gebaseerd op de huidige series in het profiel van de gebruiker en andere
gebruikerservaringen.
Nieuwsbrief
MijnSerie.nl verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle leden. Deze nieuwsbrief bevat het laatste
nieuws en een serie top 5. Ook prijsvragen worden meegenomen in de nieuwsbrief.
- einde persbericht –

