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INTRODUCTIE
Deze handleiding beschrijft hoe een hoofdgebruiker van een organisatie in de beheermodule de instellingen voor de planningsmodule kan
configureren.
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BEHEER
Log in op Qaleido communications als hoofdgebruiker van uw organisatie. Ga n aar B eheer en open vervolgens map Organis atie.
Kies via het pictogram instellingen de optie Vormgeving en ins telling en van het planningsprog ramma.

Let op: Bij eerste aan melding als n ieuwe gebruiker wordt u gevraagd om een beveiligingsvraag in te ste llen (nuttig om uw Qaleido
wachtwoord te herste llen in het geval u dit vergeten bent). Dit is niet gerelateerd aan de Planningmodule en kan worden overgeslagen.
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De module Vormgeving en ins telling en van het planningsprogramma is nu geopend in het centrale venster. Als aan uw organisatie
de rechten op de Plan ningsmodule zijn toegekend, zijn de volgende subtabs besch ikbaar: Algem ene instellingen voor de org anisatie,
Instelling en planningsprogramma, Planning sprogramm a categ orieën, Planningsprogramma diensten:
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Algemene instellingen voor de organisatie
Het tabblad Algemene ins tellingen voor d e organisatie wordt standaard getoond nadat module Vormgeving en instellingen van
het planningsprog ramma geopend is.

Sectie Afbeelding en biedt u de mogelijkheid om afbeeldingen te uploaden die gebruikt kunnen worden als lo go('s) voor u w organisatie.
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Let op: Als logo kunnen alleen bestanden van het type .png worden gebruikt.

Onderwerp

Beschrijving

Hoofdlogo

U kunt een afbeelding uploaden voor het hoofdlogo van uw organisatie.
Druk op de knop Bladeren rechts van de tekst Hoofdlogo, selecte er een foto en klik op de knop
Openen. De geüploade afbeelding wordt weergegeven in het voorvertoningsvenster (links):

Let op: Klik op de Activeer geüploade log o('s) om de geüploade afbeelding als logo te activeren. Bij
activering wordt aan de bovenzijde van het Qaleido-venster kortstondig een bericht getoond (de
geüploade logo's zijn geactiveerd. Eerst uitloggen en vervolgens inloggen om de wijz igingen door te
voeren.) Het nieuwe logo wordt links bovenaan in het Qale ido-venster weergegeven:

Eveneens wordt het nieuwe logo zichtbaar in zowel het webformulier als in tabblad Vormgeving en
instellingen van het planningsprogramm a/Ins telling en Planningsprogramma, onder het kopje
Instellingen van d e banner van het planningsprog ramma:

7

Onderwerp

Beschrijving

Afdruklogo

U kunt een afbeelding uploaden dat als afdruklogo van uw organisatie kan dienen.
Druk op de knop Bladeren rechts van de tekst Afdruklogo, selecteer een foto en klik op de knop
Openen. De geüploade afbeelding wordt weergegeven in het voorvertoningsvenster (links):
Let op: Voor het plan ningsprogramma. is het niet verplicht om e en afdruklogo te uploaden. Dit logo
wordt uitsluitend gebruikt bij het afdrukken van e-mails in Qaleido:

Uitnodigingslogo

U kunt een afbeelding uploaden dat als uitn odigingslogo van uw organisatie kan dienen.
Druk op de knop Bladeren rechts van de tekst Uitnodigingslogo, selecteer een foto en klik op de knop
Openen:
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Onderwerp

Beschrijving
Het uitnodigingslogo wordt weergegeven in e-mails die door het planningsprogramma worden
verzonden.

In de sectie Algemene gegevens kunt u he t adres, telefoon, korte omschrijving en we bsite-adre s van uw organisatie invoeren: deze
worden gebruikt voor het webformulier van het planningsprogramma.
Let op!: (Wijzigingen van) deze inste llingen kunnen pas worden gebruikt en toegepast in Qaleido en in het webformulier van het
planningsprogramma, nadat u op de knop Opslaan aan de onderzijde van het scherm hebt geklikt.
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U kunt de wekelijk se planning voor uw organisatie in de sectie Planning instellen.
Let op!: Om de in stellingen te kunnen gebruiken bij de berekening van de besch ikbaarh eid, is het noodzakelijk om op de knop Opslaan
te klikken (aan de onderzijde van het tabblad):
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Instellingen Planningsprogramma
Ga naar tabblad Instelling en Planningsprogramma. Onderstaande tabel geeft een uitleg over deze instellin gen.
(Wijzigingen van) deze ins tellingen kunnen pas worden gebruikt en toegepast in het webformulier of uitnodigings-e-mails,
nadat u op de knop Opslaan aan de onderkant van het scherm hebt geklikt.

Onderwerp

Beschrijving

Taal

Stel hier de voertaal van de organisatie in. Het webformulier (toegankelijk voor de gebruiker voor het
maken van afspraken) wordt weergegeven in de taal die u hier he bt ingesteld.

Eerste dag van de we ek

Hier kunt u de eerste dag van de week inste llen. Dit is een weergaveoptie om de maandag of zondag als
de eerste dag van de week weer te geven in de vensters/agenda's van medewerkers.
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Onderwerp

Beschrijving

Datumformaat

Hier kunt u de datumnotatie instellen. Deze indeling wordt gebruikt bij de weergave van datumvelden
in het webformulier e n in de uitnodigings-e-mails.

Tijdformaat

Hier kunt u de tijdnotatie in stellen.
Deze indeling wordt gebruikt bij de weergave van tijdvelden in het webformulier en in de uitnodigingse-mails.
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Onderwerp
Tijdzone

Beschrijving
Hier kunt u de tijdzon e van de organisatie instellen.
In het webformulier wordt de tijd weergegeven volgens de gesele cteerde organisatie-tijdzone:

13

Onderwerp

Beschrijving

Categorie weergeven in de
wizard

Als dit selectievakje aangevinkt is, wordt tabblad Categorieën in het webformulier getoond, samen met
de tabbladen Diensten, Tijd en Details.
Als dit selectievakje niet aangevinkt is, worden alleen de tabbladen Diens ten, Tijd en Details in het
webformulier getoond. Dit selectievakje is standaard aangevinkt.

Kleur van de banner

Selecteer een kleur in de kleurkiezer.
In het webformulier, wordt de bannersectie getoond met de geselecteerde achtergrondkleur:
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Onderwerp

Beschrijving

Afbeelding voor de banner

U kunt ook een afbeelding als banner instellen voor uw organisatie. Klik op de knop Bladeren (of als er
reeds een afbeelding geselecteerd is: Wijzigen foto) om de gewenste afbeelding te selecteren. Deze
foto wordt als achtergrondafbeelding geto ond zoals in onderstaand voorbeeld. (Het lo go van de
organisatie is eveneens zichtbaar op de ban ner). Na opslaan is de banner zichtbaar in h et webformulier:

Kleur van de knop

Hiermee kunt u de kleur van de afspraakkno p instellen. Deze knop wordt geplaatst op de website van
uw organisatie om klanten toegang te geven tot de webformulier afspraken. Selecteer de gewenste
kleur in de kleurkiezer.
De voorbeeldweergave toont nu de knop in de geselecteerde kleur.
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Onderwerp

Beschrijving

Randkleur knop

Hier kunt u de randkleur voor de afspraakknop instellen. Selecteer de gewenste kleur in de kleurkiezer.
De voorbeeldweergave toont nu de knop in de geselecteerde vorm.

Knoptekst

Hier kunt u de tekst voor de afspraakknop instellen.
De voorbeeldweergave toont nu de knop in de geselecteerde vorm.
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Onderwerp

Beschrijving

Tekstkleur knop

Hier kunt u de tekstkleur van de afspraakknop instellen.
De voorbeeldweergave toont nu de knop in de geselecteerde vorm.
Het is mogelijk om de vorm van de knop te wijz igen door de hoeken meer of minder af te ronden.
Verplaats de schuifregelaar to tdat voorbeeldweergave van de knop de gewenste vorm h eeft verkregen.
De voorbeeldweergave toont nu de knop in de geselecteerde vorm.

Vorm van de knop

Insluitcode knop

Bij het maken van de instellingen voor de afspraakknop, wordt de bijbehorende HTML-code automatisch
gegenereerd in dit kleine tekstvenster.
Door op knop Klik hier om te kopiëren te k likken, kopieert u deze HTML-code naar het klembord,
zodat u deze code daarna kunt invoegen in uw website, waardoor de knop zichtbaar en bruikbaar wordt
door erop te klikken:
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Onderwerp

Beschrijving

Minimale tijd voorafgaand
aan de boeking

Dit is de min imale tijd (in minuten) die tusse n het moment van afspreken en het tijdstip van de gekozen
afspraak moet zitten. Deze minimale tijd wordt gebruikt bij de berekening van de beschikbaarheid:

Vereiste tijd voorafgaand aan Hiermee wordt ingesteld hoeveel dagen vooruit een afspraak ge boekt kan worden. (bijvoorbeeld twee
de te boeken afspraak
dagen vooruit, tien dagen vooruit, enz.):

Inleidende tekst voor de
uitnodiging per e-mail

Dit is de begintekst die wordt weergegeven in de uitnodigings-e-mail die verstuurd wordt nadat een
afspraak is gemaakt.
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Onderwerp

Beschrijving

Slottekst voor de uitn odiging
per e-mail

Dit is de begintekst die wordt weergegeven in de uitnodigings-e-mail die verstuurd wordt nadat een
afspraak is gemaakt.

Herinnering verzenden aan de Is dit selectievak je ingeschakeld, dan wordt aan de hoofdgebruiker van de organisatie e en
hoofdgebruiker als een
herinnerings-e-mail gestuurd als een afspraak wordt geboekt en de klant deze afspraak bevestigt.
afspraak wordt gemaakt

Even/oneven weken
gebruiken

Wanneer het selectievakje is aangevinkt, ku nt u de beschikbaarheid van een medewerker apart inste llen
voor even en oneven weken.
Wanneer het niet aan gevinkt is, stelt u de beschikbaarheid van e en medewerker in zonder onderscheid
te maken tussen even en oneven.
Standaard is even/oneven uitgeschakeld.
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Onderwerp

Beschrijving

Tijd tu ssen twee afspraken
(minuten)

Dit is de benodigde tijd tussen de afspraken. Deze tijd wordt uitgedrukt in minuten:
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Planningsprogramma categorieën
In dit tabblad beheert (aanmaken/bewerken/verwijderen) u de categorieën voor uw organisatie.

Klik op de knop

bovenaan het tabblad om een categorie toe te voegen.

Onderstaand venster wordt nu getoond:
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Onderwerp

Beschrijving

Naam

Hier stelt u de naam van een categorie in. D it veld is verplicht.
Deze tekst mag max imaal 150 tekens bevatten.
Hier voert u een nadere omschrijving van de categorie in.
Deze tekst mag max imaal 450 tekens bevatten.
Het is ook mogelijk o m een foto voor de gemaakte categorie toe te voegen.
Klik op de knop Bladeren (of als er reeds een afbeelding gesele cteerd is: Wijzigen foto) om de
gewenste afbeelding te selecteren.
De afbeelding zal worden geüpload en weergegeven aan de linkerkant van het venster.

Beschrijving
Foto Uploaden

Klik op de knop Foto verwijderen en de ge üploade afbeelding wordt niet meer getoond.
Klik op knop Foto wijzigen om de be staande foto te vervangen door een andere foto.
Klik op de knop Opslaan om de nieuwe cate gorie te bewaren en weer te geven in de lijst categorieën.
Klik op de knop Annuleren om de actie categorie toevoegen te an nuleren.
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Om een categorie te bewerken, klikt u op de inline-knop

in venste r Planningsprogramma categorieën.

Onderstaand venster wordt nu getoond:
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Onderwerp

Beschrijving

Naam

Hier stelt u de naam van een categorie in. D it veld is verplicht.
Deze tekst mag max imaal 150 tekens bevatten.
Hier voert u een nadere omschrijving van de categorie in.
Deze tekst mag max imaal 450 tekens bevatten.
Het is ook mogelijk o m een foto voor de gemaakte categorie toe te voegen.
Klik op de knop Bladeren (of als er reeds een afbeelding gesele cteerd is: Wijzigen foto) om de
gewenste afbeelding te selecteren.
De afbeelding zal worden geüpload en weergegeven aan de linkerkant van het venster.

Beschrijving
Foto Uploaden

Klik op de knop Foto verwijderen en de ge üploade afbeelding wordt niet meer getoond.
Klik op knop Foto wijzigen om de be staande foto te vervangen door een andere foto.
Klik op de knop Opslaan om de nieuwe cate gorie te bewaren en weer te geven in de lijst categorieën.
Klik op de knop Annuleren om de actie categorie toevoegen te an nuleren.

24

Klik op de inline-knop
om een categorie te verwijderen.
Een pop-upvenster Verwijderen wordt nu ge toond:

Onderwerp

Beschrijving
Klik op de knop Ja om de categorie te verwijderen. Deze wordt dan eveneens niet meer weergegeven in
de lijst categorieën.
Annuleer het verwijderen van een categorie met een klik op de knop Nee.
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Planningsprogramma diensten
Hier kunt u diensten toevoegen, bewerken en verwijderen en deze aan koppelen een categorie voor uw organ isatie.
Klik op de knop

bovenaan het tabblad om een dienst toe te voegen.

Onderstaand venster Dienst toevoegen aan planningsprogramm a wordt nu getoond:
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Onderwerp

Beschrijving

Naam

Hier stelt u de naam van een dienst in. D it veld is verplicht.
Deze tekst mag max imaal 150 tekens bevatten.
Voer hier een omschrijving in voor de dienst.
Deze tekst mag max imaal 450 tekens bevatten.
Gebruikt dit veld om de benodigde tijd voor deze dienst in te stellen.
Deze tijd wordt uitgedrukt in minuten.
Hier selecteert u de categorie waaraan deze nieuwe dienst moet worden toegewezen.
Er is ook de optie Geen categorie, in dit ge val wordt de dienst niet gekoppeld aan een categorie:

Beschrijving
Duur (minuten)
Categorie

Klik op de knop Opslaan om de nieuwe dienst te op te slaan en weer te geven in de lijst Diensten.
Klik op de knop Annuleren om de actie Dienst toevoegen te annuleren.

Nadat de dienst is aan gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst met diensten. Deze lijst is gegroepeerd op categorie:
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Om een dienst te bewerken, klikt u op de in line-knop

in venster Planningsprogramma diensten.

Onderstaand venster Dienst toevoegen aan planningsprogramm a wordt nu getoond:
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Onderwerp

Beschrijving

Naam

Hier stelt u de naam van een dienst in. D it veld is verplicht.
Deze tekst mag max imaal 150 tekens bevatten.
Voer hier een omschrijving in voor de dienst.
Deze tekst mag max imaal 450 tekens bevatten.
Gebruikt dit veld om de benodigde tijd voor deze dienst in te stellen.
Deze tijd wordt uitgedrukt in minuten.
Hier selecteert u de categorie waaraan deze nieuwe dienst moet worden toegewezen.
Er is ook de optie Geen categorie, in dit ge val wordt de dienst niet gekoppeld aan een categorie:

Beschrijving
Duur (minuten)
Categorie

Klik op de knop Opslaan om de nieuwe dienst te op te slaan en weer te geven in de lijst Diensten.
Klik op de knop Annuleren om de actie Dienst toevoegen te annuleren.
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Klik op de inline-knop
om een dienst te verwijderen.
Een pop-upvenster Verwijderen wordt nu ge toond:

Onderwerp

Beschrijving
Klik op de knop Ja om de dienst te verwijde ren. Deze wordt dan eveneens niet meer weergegeven in de
lijst diensten.
Klik op de knop Nee om de actie dienst verwijderen te annuleren.

om te k unnen zien welke gebruikers reeds toegewe zen zijn of om gebruikers of toe te wijzen aan, of lo s te maken van
Klik op knop
een bepaalde dienst.
Vink voor de toepasselijke medewerkers het selectievakje Uit of A an:
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Onderwerp

Beschrijving
Bewaar de gewijzigde selectie lijst door op knop Opslaan te k likken.
Klik op knop Annuleren om de oude sele ctielijst te behouden.
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Beheer gebruikers
Open Map organisaties als hoofdgebruiker van uw organisatie.
Via het Instellingen-pictogram selecteert u optie Weerg even venster beheer g ebruikers voor deze organis atie.
Hier kunt u gebruikers voor uw organisatie toevoegen, bewerken of verwijderen en de vakantieperiode of de beschikbaarheid voor deze
gebruikers inste llen.
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Om een gebruiker toe te voegen, klikt u op
linksboven in het venster Beheer gebruikers.
De wizard gebruiker toevoegen wordt nu ge opend met het venster algemene gebruikers informatie:
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Onderwerp

Beschrijving

Gebruikerstype

Hier selecteert u het gebruikerstype. Kie s in de vervolgkeuzelijst een van de opties ho ofdgebruiker (met
beheerdersrechten voor uw organisatie) of basisgebruiker:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Domein

Hier kunt u de voornaam van de gebruiker invoeren.
Gebruik dit veld om een tussenvoegsel (van , de, ter, etc.) in te vo eren.
Hier kunt u de achternaam van de gebruike r instellen.
Kies een domein uit de vervolgkeuzelijst (alleen voor deze organisatie geldige domeine n):

Gebruikersnaam

De gebruikersnaam wordt gegenereerd op basis van voornaam, tussenvoegsel en achte rnaam.
Het is een bewerkbaar veld en kan desgewe nst veranderd worden
Hier kunt u het Qale ido-wachtwoord voor de nieuwe gebruiker instellen.
Op basis van de ingestelde gebruikersnaam en het geselecteerde domein, wordt hier ee n e-mailadre s
gegenereerd.
Hier kunt u de functie van de medewerker instellen.
Deze tekst mag max imaal 100 tekens bevatten.
Hier voert u een nadere omschrijving van de functie in.
Deze tekst mag max imaal 450 tekens bevatten.

Qaleido wachtwoord
E-mailaccount
Functie
Beschrijving
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Klik op knop Volgende. Het venster E-mailinstellingen wordt nu weergegeven in de wizard gebruik er toevoegen:
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Onderwerp

Beschrijving

Max aantal accounts

Stel hier het maximu m aantal e-mailaccou nts voor deze gebruiker in.
Op organisatieniveau is een maximum quotum per gebruiker ingesteld. De invoer wordt hierop
gecontroleerd.
Stel hier het maximu m aantal aliassen voor deze gebruiker in.
Op organisatieniveau is een maximum quotum per gebruiker ingesteld. De invoer wordt hierop
gecontroleerd.
Hier kunt u het quotum voor het totaal van de e-mailaccounts van de gebruiker instellen.
Op organisatieniveau is een maximum quotum per gebruiker ingesteld. De invoer wordt hierop
gecontroleerd.
U kunt hier de totale diskgrootte in stellen voor de Qdisk van de gebruiker.
Op organisatieniveau is een maximum quotum per gebruiker ingesteld. De invoer wordt hierop
gecontroleerd.

Max. aantal aliassen

E-mail quotum

Qdisk-quota

Klik op knop Volgende. Het venster GAL Instellingen wordt nu weergegeven in de wizard gebruiker toevoegen.
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Hier kunt u de gebruiker toevoegen aan een van de GAL's van de organisatie. Vink daarvoor selectievak je GA L entry aanmak en aan en
selecteer uit de vervolgkeuzelijst bij veld GA L selecteren een van de GAL's:

Klik op knop Volgende. In het volgende scherm voegt u de gebruiker toe aan één van de gebruik ersgroepen van de organisatie (indien
aanwezig):
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Klik op knop Volgende. In het volgende scherm kunt u de gebruiker toevoegen aan een van de rechtengroepen in de organisatie (anders dan de BASIC groep, waarvan een gebruiker te allen tijde lid van is):

Klik op knop Volgende. In het volgende scherm kunt u een Qchat account in stellen voor de gebruiker. Vink daarvoor selectievakje Actief chat account aan:
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Klik op knop Volgende. Het venster Planningsprogramma wordt nu weergegeven in de Wizard gebruiker toevoegen.
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Vink selectievakje Medewerker aan om de diensten die deze medewerker kan aanbieden te bewerken .
De diensten die aan de gebruiker zijn toegewezen, kunnen nu worden geselecteerd door aanvinken van de de sbetreffende selectievakjes (of uitvinken):
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Onderwerp

Beschrijving

Medewerker

Als dit selectievakje is aangevinkt, wordt on derstaande lijst met diensten bewerkbaar e n kan de
gebruiker worden toegewezen aan bepaalde diensten.
Selecteer één of meer diensten en klik op k nop Opslaan. In het webformulier Afspraak maken wordt de
medewerker getoond als een afspraak gemaakt wordt voor een van hier geselecteerde diensten:

Als selectievakje Medewerker niet is aangevinkt, zal de lijst met diensten niet bewerk baar zijn en is de
gebruiker niet beschik baar voor afspraken in het webformulier:
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Onderwerp

Beschrijving

Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen door te voeren.
Klik op de knop Annuleren om te annuleren.
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Beheer gebruikers - Beschikbaarheid
In venster Beheer gebruikers klikt u op he t inline pictogram
.
In een nieuw tabblad kunt u de beschikbaarheid voor de geselecteerde gebruiker instellen.
Hoe tabblad Beschikbaarheid wordt weergegeven, is afhankelijk van de instellingen vo or Eerste dag van de week en Even/oneven weken gebruik en zoals beschreven in hoofdstuk Instellingen Planningsprogramma.
Is Even/oneven weken gebruiken aangevinkt, dan kan de beschikbaarheid van de mede werker verschillend ingesteld worden op even en
oneven weken:
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Is Even/oneven weken gebruiken u itgevinkt, dan wordt de be schik baarheid van de mede werker ingesteld zonder onderscheid te mak en
tussen even en oneven weken:

In het webformulier wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van de medewerker bij het tonen van de beschikbare tijden voor
afspraken met deze medewerker.
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Om de besch ikbaarheid van de medewerker op een bepaalde dag van de week in te stellen, dubbelklikt u op de in-line kolommen Interval1, Interval2, Interval3 en se lecteert u de begin- en eindtijdstippen in de desbetreffende vervolgkeuzelijsten:

Onderwerp

Beschrijving
Klik op de knop Bijwerken om de ingestelde beschikbaarheidstijden op te slaan.
Klik op de knop Annuleren om de oude in stellingen te behouden.
Als dit in-line pictogram in de kolom Actief z ichtbaar is, wordt de beschikbaarheid voor de
overeenkomstige dag van de week actief en wordt die meegenomen in het webformulier bij de bepaling
van de beschikbaarheid.
Klik u op dit pictogram om de beschikbaarheid te deactiveren vo or de overeenkomstige dag van de
week. In dit geval zal de beschikbaarheid voor de overeenkomstige dag van de week niet in aanmerking
genomen in het webformulier bij de berekening van de beschikbaarheid.
Tevens veranderd pictogram
in :
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Onderwerp

Beschrijving

Let op: De besch ikbaarheid van gebruikers kan eveneens worden ingesteld in het Qaleido-gebruikersaccount zelf, in menu Ins tellingen,
tabblad Beschikbaarheid:
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Beheer gebruikers - Afwezigheidsbeheer
In venster Beheer gebruikers klikt u op he t inline pictogram .
In venster Afwezigheidsbeheer kunt u de vakantie in stellen voor de geselecteerde medewerker.
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Onderwerp

Beschrijving

Geselecteerd account

Hier kunt u een mailaccount van een gebruiker selecteren, om vervolgens functie de automatisch
antwoord bij afwezigh eid (e-mail) te activeren:

Automatisch antwoord bij
afwezigheid
Begindatum

Vink het selectievakje aan om automatisch antwoord bij afwezighe id (e-mail) te activeren.

Einddatum
Verzendfrequentie
afwezigheidsmelding (per
verzender):

Stel de begindatum in vanaf wanneer Automatisch antwoord bij afwezigheid e-mails verzonden moeten
worden.
Stel de einddatum in tot wanneer Automatisch antwoord bij afwez igheid e-mails verzonden moeten
worden.
Stel hier in hoe vaak Automatisch antwoord bij afwezigheid e-mails verzonden worden. Maak een keuze
uit: Eén k eer per dag, Eén k eer per 3 dag en, Eén keer in de week of Eén keer per m aand:

Klik op deze knop om de vakantie-inste llingen van de medewerker op te slaan.
De Instellingen uit Afwezigheidsbeheer worden gebruikt bij het bepalen van de besch ikbaarheid van de mede werker. In het webformulier wordt de medewerker tijdens een afwezigheidperiode weergegeven als niet beschik baar.
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Webformulier
In tabblad Organisaties klikt op de regel van de organisatie. Klik vervolgens in het leesvenster op de hyperlink die naast de tekst
Koppeling naar het planning sprogramm a staat:
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Het webformulier wordt nu weergegeven in een apart tabblad. Do or selectie van de ge wenste categorie, die nst en medewerker, is een
klant in staat om een afspraak te maken op basis van de weergegeven beschikbaarheid van de medewerker:
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Teneinde het webformulier te benaderen, klikt u in venster B eheer gebruikers op in line-pictogram
Een venster met informatie over de medewerker wordt nu getoond:

.

Geheel onderaan bevindt zich een hyperlink onder de tekst Koppeling naar h et planning sprogramm a:
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Door op deze hyperlink te klikken, krijgt u snel toegang (n a enig doorklikken) tot de beschikbaarheid van de geselecteerde medewerker
in het webformulier:
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Q a l e i d o I n t e r n a t i o n a l b . v.
Postbus 127. 8250 AC Dronten Nederland
telefoon: + 31 321 701 777 | Fax: + 31 851 030 010 | e-mail:
support@qaleido.com
h t t p : / / w w w. q a l e i d o . c o m
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