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Handleiding Aan de slag (met het planbord)
Deze “aan de slag met het planbord” is opgesteld om u zo eenvoudig mogelijk een overzicht van het
planningsbord van het systeem Intelly te laten zien. Deze aan de slag bevat geen uitgebreide
instelling- en/of systeemomschrijving. Het geeft u de basishandelingen weer die noodzakelijk zijn om
met het systeem te kunnen werken. U vindt verdere informatie in het document “en nu verder met
het planbord.

Begin
Alvorens u het planbord van Intelly kunt gebruiken, dient u in te loggen op het systeem. In “aan de
slag basis” is beschreven hoe dit werkt. Na het inloggen komt u in het hoofdscherm zoals hieronder
weergegeven.

Algemeen
Het planbord van Intelly bevat drie planborden, namelijk:
-

Planbord globaal
Planbord fijnplanning
Planbord medewerkers

Het planbord globaal wordt gebruikt om aan te geven hoeveel behoefte er is aan personen voor
bepaalde taken. Hier worden ook al personen aan bepaalde taken toegewezen.
Het planbord fijnplanning wordt gebruikt om per tijdssegment en per locatie de behoefte van
medewerkers aan te geven.
Op het planbord medewerkers staat een lijst met alle medewerkers en op welk tijdstip zij staan
ingepland. Hier wordt ook geregistreerd op welk tijdstip een medewerker zich aan- en afmeldt.

Planbord globaal
U komt hier door in het menu bovenaan de hoofdpagina op “Medewerkers” te klikken. Hieruit opent
zich een drop-down-menu. U gaat naar “Planbord” en klikt vervolgens op “Planbord (globaal)”.

U voert de gevraagde gegevens in en klikt vervolgens op “ok”. Het planbord opent zich dan.

Planbord fijnplanning
U komt hier door in het menu bovenaan de hoofdpagina op “Medewerkers” te klikken. Hieruit opent
zich een drop-down-menu. U gaat naar het “Planbord” en klikt vervolgens op “Planbord
(fijnplanning)”.

Planbord medewerkers
U komt hier door in het menu bovenaan de hoofdpagina op “Medewerkers” te klikken. Hieruit opent
zich een drop-down-menu. U gaat naar “Planbord” en klikt vervolgens op “Planbord (medewerkers)”.

In “en nu verder met het planbord” vindt u meer informatie om met het planbord van Intelly te
werken.

