Activiteiten
Minimale eisen
Licentie module: Q1480 Mplus evenementen
Versie: 6.0.0+
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Configuratie
Autorisatie
Beheer > Medewerkers > Autorisatie
Autorisatieitem: Activiteiten > Beheerder
Wanneer dit item geautoriseerd is dan worden de beheerderstijden weergegeven bij de
activiteiten. Deze tijden kunnen op een langere periode ingesteld worden dan die van de
normale medewerkers, zodat beheerders langer in de activiteit kunnen werken. Ook zorgt
het ervoor dat medewerkers die hiervoor geautoriseerd zijn toegang kunnen verlenen aan
niet geautoriseerde medewerkers om van activiteit te wisselen.

Instellingen
Beheer > Instellingen > Instellingen > Kassa > Activiteiten
Activiteiten actief
Standaardwaarde: nee
Toelichting: Zet deze instelling op ja om met activiteiten te gaan werken in de kassa. Als
deze niet aanstaat is het item activiteiten ook niet zichtbaar in de kassa.
Activiteiten verplicht
Standaardwaarde: nee
Toelichting: Deze instelling op ja staan om de activiteitskeuze verplicht te stellen.
Medewerker mag activiteiten wisselen
Standaardwaarde: nee
Toelichting: Deze instelling geeft aan of medewerkers zich mogen aan- en afmelden bij
activiteiten.
Als dit niet mag dan wordt er om een geautoriseerde pas gevraagd. Dit zijn medewerkers die
de beheerders autorisatie hebben.

Activiteitenbeheer
Beheer > Kassa > Activiteiten
Onder dit menuitem worden de activiteiten beheerd. Dit kan handmatig of door middel van
een bestand geïmporteerd worden. Er zijn drie tabbladen met verschillende functies. Onder
de tab Actief staan alle activiteiten waarvan de huidige datum en tijd binnen de start- en
einddatum van de activiteit liggen. Onder de tab Niet actief staan activiteiten waarvan de
huidige datum niet binnen de start- en einddatum van de activiteit liggen.
Onder de tab Koppel activiteit kan er per werkplek ingesteld worden in welke activiteit deze
op dit moment werkt.

Druk op Wijzigen om nieuwe activiteiten toe te voegen terwijl de tab Actief of N
 iet actief
geselecteerd is. De volgende acties zijn dan beschikbaar:
Nieuw
Dit zorgt ervoor dat er een nieuwe lege regel wordt toegevoegd zodat deze vervolgens
ingevuld kan worden met de gegevens van de activiteit. Let op bij het invoeren van een
evenement dat als op het moment van invoeren deze niet actief is wordt deze automatisch
naar het niet actieve tabblad verplaatst.
Importeren
Met de knop Importeren verschijnt een importvenster waarin een bestand kan worden
geselecteerd. Dit venster staat ingesteld om bestanden in het “Yesplan”-formaat
automatisch in te lezen zodat er alleen nog op OK gedrukt hoeft te worden. Andere formaten
kunnen ook geïmporteerd worden maar dan zullen de kolommen nog handmatig goed gezet
moeten worden.

Verwijderen
Dit zorgt ervoor dat de geselecteerde activiteit verwijderd wordt. Deze wordt dan ook niet
meer weergegeven in de tab Niet actief.
Als er op Wijzigen gedrukt wordt als de tab Koppel activiteit actief is is er de mogelijkheid om
een activiteit in te stellen voor geselecteerde werkplekken. Als deze werkplekken opgestart
worden zullen deze automatisch beginnen in de geselecteerde activiteit. Er kan op de
werkplek zelf nog wel gewisseld worden wanneer ingesteld is dat dit toegestaan is.

Werking
Pos
In de kassa kan er aan- en afgemeld worden bij een activiteit. Dit kan gedaan worden door
een activiteit aan te klikken en vervolgens op de Aanmelden-knop te drukken of door middel
van een dubbelklik op een activiteit.

Als er bij een activiteit is aangemeld worden de instellingen van deze activiteit ingeladen en
bij alle acties die in de kassa gedaan worden wordt geregistreerd dat het in deze activiteit
gebeurd is.
Als er ingesteld is dat er verplicht een activiteit gekozen moet worden staat er onderin het
activiteitenvenster een knop Naar backoffice. Als het niet verplicht is om te kiezen staat op
deze knop Terug.

Wanneer een medewerker niet is geautoriseerd om zich bij een activiteit aan- of af te
melden dan verschijnt een dialoog waarin een geautoriseerde gebruiker zich hiervoor kan
aanmelden.

Activiteitenfilter
Voor de activiteiten is een nieuw filter toegevoegd aan diverse lijsten en overzichten. In dit
filter kan er op basis van omschrijving, nummer of locatie van een activiteit geselecteerd
worden.

