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Algemeen

Als bedrijf weten wij maar al te goed hoe belangrijk het is om een overzichtelijk -en gebruikersvriendelijk agendaschema te gebruiken. Een agenda-schema dat niet alleen richting geeft aan een werkweek maar ook zorgt voor
structuur en toegankelijkheid binnen het bedrijf. Structuur en toegankelijkheid zijn 2 essentiële ingrediënten die
ervoor zorgen dat u overzicht houdt in uw zaak.
Er is hard gewerkt aan de nieuwe versie van de agenda. Daarbij is er gekeken door de bril van de gebruiker. De
agenda in Eyestore heeft efficiënte beheerfuncties waarmee u de effectiviteit van uw verkoopactiviteiten en uw
klantgerichtheid kunt verbeteren.
Voordelen van de nieuwe agenda:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Eenvoudig te configureren en te beheren.
Het gebruik van de nieuwe agenda zorgt voor een kleinere datastroom zonder afbreuk aan de
betrouwbaarheid van de gegevens, wat een algemene snelheidswinst oplevert.
Zelf bepalen waar de agenda-weergave in wordt gestart; Ruimten, Werknemers of Algemeen.
Meldingen via de tickerbalk en/of via e-mail.
Nieuwe e-mail templates waarmee u het klantencontact m.b.t. agenda-afspraken kunt personaliseren.
Een aparte agenda voor het beheer van uw personeel. Voor het instellen van contracturen, werkdagen,
verlofdagen, ziekmeldingen, sabbatical en uitzonderingen die afwijken van de standaard agenda
configuratie.
Personeelsbezetting in even –en/of oneven weken.
Een rustig en modern design.
e
e
2 en 3 pauze mogelijkheid.

Deze agenda is zo ingericht dat er na het configureren van de openingstijden, de beschikbare ruimtes en de
aanwezigheid van de werknemers, er altijd een actueel overzicht getoond wordt.
De Agenda V2 bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•

Agenda V2 configuratie
Agenda V2 tijdbeheer
Agenda V2 werknemer
Agenda V2 Maand
Agenda V2 Week
Agenda V2 Dag
Online Afspraken V2 (Eyestore XL)
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Instellingen

Voordat u aan de slag kunt met de nieuwe agenda, moet deze eerst worden geconfigureerd. De configuratie is
afhankelijk van de beschikbare Werknemers en ruimtes.
De configuratie van de agenda is onderverdeeld in 2 menu-items.
Agenda V2 configuratie:
•
•
•

Instellingen
Openingstijden
Afspraaktypen

Agenda V2 tijdbeheer:
•
•

Werknemers koppelen aan: Afspraaktypes en werktijden
Ruimtes koppelen aan: Afspraaktypes en werktijden

Volgorde:
1.
2.
3.
4.
5.

Werknemers aanmaken en/of controleren
Ruimtes aanmaken en/of controleren
Agenda V2 Configuratie
Agenda V2 Tijdbeheer
Agenda V2 Werknemer

Plannen en beheren afspraken m.b.v. agenda
De afspraken kunnen op 3 manieren ingepland worden: in de agenda, vanuit de klantenkaart of in de Online Agenda.
Indien er gekozen wordt om via de Klantenkaart een afspraak in te plannen is het ook mogelijk om daar de afspraken
van de betreffende klant in te zien of op te zoeken.
Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 3.

Bediening
Opslaan
Annuleren
Verwijderen
Wijzigen
Toevoegen
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Werknemers

Ga via het Bureaublad naar Instellingen, Werknemers.

Hier kunt u bestaande werknemers controleren, daar waar nodig is wijzigen en eventuele nieuwe gebruikers
aanmaken.
Werknemers controleren/wijzigen:
•

Klik op de gebruiker om deze te controleren.

•

Klik rechts beneden op het icoontje Wijzigen als u gegevens van deze werknemer wilt aanpassen.

•

Klik rechts beneden op de diskette om de wijzigingen op te slaan.

Werknemers toevoegen:
•

Klik rechts beneden op het icoontje Toevoegen als u een nieuwe werknemer wilt aanmaken.

Vul de NAW gegevens van de nieuwe werknemer zo compleet mogelijk in. Onder Werknemer informatie kunt u elke
medewerker voorzien van een unieke kleurcode.

•

Klik rechts beneden op de diskette om de nieuwe werknemer op te slaan.
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Ruimtes

Ga via het Bureaublad naar Instellingen, Ruimtes.

Hier kunt u bestaande ruimtes bekijken, daar waar nodig is wijzigen en eventuele nieuwe ruimtes aanmaken.
Ruimtes bekijken/wijzigen:
•

Klik rechts boven in het pull-down menu en selecteer actief zodat u alleen de beschikbare ruimtes ziet.

•

Klik op de ruimte om deze te controleren.

•

Klik rechts beneden op het icoontje Wijzigen als u de naam wilt veranderen of de ruimte op niet actief wilt
zetten.

•

Klik rechts beneden op de diskette om de wijzigingen op te slaan.

Ruimte toevoegen:
•

Klik rechts beneden op het icoontje Toevoegen als u een nieuwe ruimte wilt aanmaken.

•

Klik rechts beneden op de diskette om de nieuwe ruimte op te slaan.
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Agenda V2 Configuratie

•

Ga via het Bureaublad naar Agenda.

•

Ga naar Agenda V2 Configuratie.

Het volgende scherm verschijnt:

Agenda V2 Configuratie bestaat uit 3 tabbladen.

-

Instellingen

-

Openingstijden

-

Afspraaktypen
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2.3.1 Agenda instellingen
We beginnen bij het eerste blok, Agenda instellingen.
Agenda tijd schaal
Hiermee wordt de indeling in tijd van de agenda aangegeven.
Agenda ververs interval
Periode die ligt tussen het vernieuwen van de agenda
weergave om te zien of er nieuwe afspraken zijn.
Standaard weergave
Hier bepaald u de weergave waarin de agenda wordt gestart.
U kunt kiezen uit: Algemeen, werknemers en ruimten.
Agenda begintijd en eindtijd.
Als de agenda planning afwijkt van de openingstijden.
Afspraak venster sluiten na opslaan?
Hiermee sluit het afspraakvenster automatisch nadat u een
afspraak geeft gemaakt.
Alleen beschikbare werknemers/ruimten tonen?
Hier kunt u instellen dat alleen beschikbare werknemers en ruimtes zichtbaar zijn tijdens het plannen van een
nieuwe afspraak.
Werknemer agenda actief.
Hier kunt u instellen of de agenda gekoppeld is aan de werknemer agenda.

2.3.2 Online agenda instellingen
Online agenda tijd schaal
Hiermee wordt de indeling in tijd van de online agenda
aangegeven.
Online afspraken lijst ververs interval
Periode die ligt tussen het vernieuwen van de online agenda
weergave om te zien of er nieuwe afspraken zijn.
Online agenda begintijd en eindtijd.
Als de online agenda planning afwijkt van de openingstijden.
Online agenda stylesheet
Hier wordt de link geplaatst van de stylesheet voor de online
agenda. Dit stijlblad bepaald de opmaak. Dit bestand is door
uw webmaster naar eigen stijl aan te passen.
Geblokkeerde tijden tonen?
Indien aangevinkt zijn ook de tijden zichtbaar waarop er geen
afspraak ingepland kan worden.
Automatische afspraak goedkeuring?
Indien aangevinkt worden alle online afspraken automatisch goedgekeurd.
Vrije ruimte vereist?
Indien aangevinkt moet er een vrije ruimte beschikbaar zijn gedurende de afspraakduur.
Melding via ticker / Melding via mail?
Meldingen van online gemaakte afspraken worden gemaakt in de tickerbalk in Eyestore en/of per e-mail.
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2.3.3 Online agenda klant instellingen
Aantal afspraakdagen in de toekomst
Hier wordt bepaald hoever er in de toekomst een afspraak
gemaakt kan worden in de online agenda.
Login toestaan met klantnummer
Indien aangevinkt mag het klantnummer gebruikt worden voor
het maken van een afspraak.
Login toestaan met Eyecard
Indien aangevinkt mag het Eyecard-nummer gebruikt worden
voor het maken van een afspraak.
Voornaam Verplicht
Bij het maken van een afspraak in de online agenda is het
invullen van de voornaam verplicht.
Achternaam Verplicht
Bij het maken van een afspraak in de online agenda is het invullen van de achternaam verplicht.
Geboortedatum Verplicht
Bij het maken van een afspraak in de online agenda is het invullen van de geboortedatum verplicht.
Telefoon Verplicht
Bij het maken van een afspraak in de online agenda is het invullen van het vaste telefoonnummer verplicht.
Mobiel Verplicht
Bij het maken van een afspraak in de online agenda is het invullen van het mobiele telefoonnummer verplicht.
Bij het maken van een afspraak in de online agenda worden de juiste klantgegevens opgezocht door middel van
het e-mailadres waarmee de klant de agenda afspraak maakt. Als het e-mailadres afwijkt van het adres waarmee
hij/zij geregistreerd staat in de database, kunt u de juiste klantgegevens opzoeken met behulp van
bovenstaande actieve verplichtingen zoals bijvoorbeeld de geboortedatum.

Instellingen opslaan
Hiermee slaat u de wijzigingen op van:
- Agenda instellingen
- Online agenda instellingen
- Online agenda klant instellingen

Online agenda
Hyperlink naar de online agenda. Hier kunt u meteen het
resultaat zien van eventuele aanpassingen in de configuratie.
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Openingstijden

•

Ga naar Bureaublad, Agenda, Agenda V2 Configuratie.

•

Ga naar het tweede tabblad “Openingstijden”

Vul hier de openingstijden in. Het is nu mogelijk om een tweede en/of derde pauze in te vullen.
Instellingen opslaan
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Afspraaktypen

•

Ga naar Bureaublad, Agenda, Agenda V2 Configuratie.

•

Ga naar het derde tabblad “Afspraaktypen”

Hier kunt u een nieuw afspraaktype toevoegen of een bestaand
afspraaktype wijzigen. Naast de Naam, Duur en Kleur kunt een
aantal opties aangeven:
Klant agenda
Indien aangevinkt zal het afspraaktype beschikbaar zijn in de
Klant agenda.
Werknemer agenda
Indien aangevinkt zal het afspraaktype beschikbaar zijn in de
Werknemer agenda.
Online agenda
Indien aangevinkt zal het afspraaktype beschikbaar zijn in de
Online agenda.
Standaard
Indien aangevinkt zal het afspraaktype standaard staan ingesteld bij het maken van een nieuwe afspraak.
Actief
Indien aangevinkt zal het afspraaktype beschikbaar zijn.
Volgorde
Bepaald de volgorde van de beschikbare afspraaktypen in het pull-down menu van de agenda.
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Agenda V2 Tijdbeheer

Het tweede –en laatste gedeelte van de agenda configuratie wordt ingesteld bij Agenda V2 Tijdbeheer.
• Ga in Eyestore via het Bureaublad naar Agenda, Agenda V2 Tijdbeheer.
Hier worden:
• Werknemers gekoppeld aan: Afspraaktypes en werktijden.
•

Ruimten gekoppeld aan: Afspraaktypes en werktijden.

Pull-down menu:
Eyestore 1
Selecteer het juiste filiaal. (indien van toepassing)
Werknemers
Selecteer de agenda weergave van Werknemers.
R.J. Timmermans
Selecteer de medewerker om weer te geven.
Oogmeting
Selecteer het Afspraaktype uit het pull-down menu om weer te geven.

2.6.1 Werknemers koppelen aan Afspraaktypes en Werktijden

We gaan eerst de werknemers koppelen aan Afspraaktypes en Werktijden. Zorg ervoor dat in onderstaand
voorbeeld de agenda weergave in het pull-down menu op Werknemers staat ingesteld.
•

Klik in de agenda op de begintijd van de aan te maken afspraak mogelijkheid.
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Opticien
1. Selecteer het juiste filiaal
Werknemers
2. Selecteer de medewerker(s) waaraan u de afspraaktypes wilt koppelen.
Afspraak
3. Selecteer 1 –of meerdere afspraaktypes die u aan de medewerker(s)
wilt koppelen.
Week
4. Selecteer de even –en/of oneven week waarin de medewerker(s)
beschikbaar zijn voor desbetreffende afspraaktype(s).
Dagen
5. Selecteer de dagen waarop de medewerker(s) beschikbaar zijn voor
desbetreffende afspraaktype(s).
Begintijd / Eindtijd
6. Als de begin –en eindtijd van deze aan te maken afspraakmogelijkheid
afwijkt van de reguliere openingstijden.

Opslaan
Klik op de diskette om de selectie op te slaan.

Selectie methodes:
• Als u een aaneengesloten groep wilt selecteren, klikt u op het eerste item en daarna, terwijl u SHIFT ingedrukt
houdt, op het laatste item.
• Als u een aaneengesloten groep wilt selecteren zonder het toetsenbord te gebruiken, sleept u de
muisaanwijzer om een selectie rondom de gewenste items te maken.
• Als u een niet-aaneengesloten groep wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op elk gewenst item klikt.

Links boven in het pull-down menu staat de
selectie, rechts in het groen staat de weergave
van deze selectie. In de linker helft wordt het
overzicht van de even week weergegeven en in
de rechter kolom staat de oneven week.
In dit voorbeeld kijken we dus naar:
Filiaal: Eyestore1
Weergave: Werknemers
Medewerker: R.J. Timmermans
Afspraaktype: Oogmeting

U ziet nu dat het mogelijk is om in 1 selectie meerdere gebruikers te koppelen aan verschillende afspraaktypes,
mits de afspraaktypes en werktijden overeenkomen natuurlijk. Indien de afspraaktypes en/of tijden per
medewerker verschillend zijn, koppelt u de afspraaktypes en werkdagen per medewerker.
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2.6.2 Ruimten koppelen aan Afspraaktypes en Werktijden

Nadat alle medewerkers gekoppeld zijn aan de verschillende afspraaktypes en werktijden gaan we vervolgens de
ruimtes koppelen aan afspraaktypes en werktijden. Zorg ervoor dat in het onderstaand voorbeeld de agenda
weergave op Ruimten staat ingesteld.
Pull-down menu:
Eyestore 1
Selecteer het juiste filiaal. (indien van toepassing)
Ruimten
Selecteer de agenda weergave van Ruimten.
Refractie
Selecteer de ruimte om weer te geven.
Oogmeting
Selecteer het Afspraaktype uit het pull-down om weer te geven.

•

Klik in de agenda op de begintijd van de te koppelen ruimte(n).
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Opticien
1. Selecteer het juiste filiaal.
Ruimten
2. Selecteer de Ruimte(n) waaraan u de afspraaktype(s) wilt
koppelen.
Afspraak
3. Selecteer 1 –of meerdere afspraaktypes die u aan de
ruimte(n) wilt koppelen.
Week
4. Selecteer de even –en/of oneven week.
Dagen
5. Selecteer de dagen waarop de ruimte(n) beschikbaar zijn
voor desbetreffende afspraaktype(s).
Begintijd / Eindtijd
6. Als de begin –en eindtijd van deze te koppelen ruimte(n)
afwijkt van de reguliere openingstijden.
Selectie methodes:
• Als u een aaneengesloten groep wilt selecteren, klikt u op
het eerste item en daarna, terwijl u SHIFT ingedrukt houdt,
op het laatste item.
• Als u een aaneengesloten groep wilt selecteren zonder het
toetsenbord te gebruiken, sleept u de muisaanwijzer om een selectie rondom de gewenste items te maken.
• Als u een niet-aaneengesloten groep wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op elk gewenst item klikt.
Opslaan
Klik op de diskette om de selectie op te slaan.

Herhaal dit proces totdat u alle ruimten gekoppeld heeft aan de beschikbare afspraaktypes, dagen en tijden.
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2.6.3 Wijzigingen aanbrengen in Agenda V2 Tijdbeheer

U heeft in Agenda V2 Tijdbeheer de werknemers en ruimtes gekoppeld aan afspraaktypes en werktijden. Om
wijzigingen in Tijdbeheer aan te brengen zijn er 4 eenvoudige mogelijkheden:
1. Een wijziging per werknemer (per dag). Bedoeld om 1 koppeling van een medewerker op 1 specifieke dag aan te
passen of te verwijderen.
2. Een algemene wijziging van werknemers. Bedoeld om meerdere koppelingen van 1 –of meerdere medewerkers
aan te passen, aan te maken of te verwijderen.
3. Een wijziging per ruimte (per dag). Bedoeld om 1 koppeling van een ruimte op 1 specifieke dag aan te passen of
te verwijderen.
4. Een algemene wijziging van ruimtes. Bedoeld om meerdere koppelingen van 1 of meerdere ruimtes aan te
passen, aan te maken of te verwijderen.

1. Een wijziging per medewerker (per dag):
Pull-down menu:
•
•
•
•

Selecteer het juiste filiaal. (indien van toepassing)
Selecteer de agenda weergave van Werknemers.
Selecteer de betreffende medewerker.
Selecteer het betreffende afspraaktype.

• Klik op de begintijd van de dag waarin u de
wijziging wilt aanbrengen.

Alle wijzigingen zijn alleen van toepassing
op de door u geselecteerde dag. De weergave
is verdeeld in de even week én de oneven
week.
Voorbeeld: Voor een wijziging per
medewerker op dinsdag in de even –en oneven
weken zijn dus 2 aparte wijzigingen nodig.
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Het volgende dialoogvenster heeft dus alleen betrekking op:
Opticien
• Eyestore 1
Afspraak
• Oogmeting
Werknemer
• R.J. Timmermans
Week
• Even
Dag
• Dinsdag

Wijzigen
Klik op wijzigen om bijv. de beschikbare tijd aan te passen.
Opslaan
Klik op de diskette om de wijziging op te slaan.
Verwijderen
Klik op Verwijderen om de koppeling te verwijderen.
(De oogmeting, gekoppeld aan werknemer R.J. Timmermans, op dinsdag in de even week)

In dit voorbeeld hebben we de eindtijd van de
oogmeting door R.J. Timmermans op dinsdag in
de even week gewijzigd van 18:00 uur in 15:00
uur.
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2. Een algemene wijziging van werknemers:
Pull-down menu:
• Selecteer het juiste filiaal. (indien van toepassing)
• Selecteer de agenda weergave van Werknemers.
Het selecteren van een werknemer en afspraaktype in dit pull-down menu is bij een
algemene wijziging niet van belang.

• Klik naast de aangemaakte koppeling op een
nog niet ingeplande dag. In dit voorbeeld
klikken we op zondag 8:30 uur.

In het volgende dialoogvenster bepaald u d.m.v. meerdere selecties wat u wilt wijzigen. U kunt meerdere afspraaktypes, werknemers en dagen selecteren om zo een algemene wijziging toe te passen.
Voorbeeld:
Begin –en eindtijd aanpassen:
• Selecteer 1 of meerdere afspraaktypes.
• Selecteer 1 of meerdere werknemers.
• Selecteer de even –en/of oneven week.
• Selecteer 1 of meerdere dagen.
• Pas de begin –en eindtijd aan en klik op opslaan.
Verwijderen:
• Selecteer 1 of meerdere afspraaktypes.
• Selecteer 1 of meerdere werknemers.
• Selecteer de even –en/of oneven week.
• Selecteer 1 of meerdere dagen.
• Vul de begin –en eindtijd in en klik op verwijderen.
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3. Een wijziging per ruimte (per dag):
Pull-down menu:
•
•
•
•

Selecteer het juiste filiaal. (indien van toepassing)
Selecteer de agenda weergave van Ruimten.
Selecteer de betreffende ruimte.
Selecteer het betreffende afspraaktype.

• Klik op de begintijd van de dag waarin u de
wijziging wilt aanbrengen.

Alle wijzigingen zijn alleen van toepassing
op de door u geselecteerde dag. De weergave
is verdeeld in de even week én de oneven
week. Voorbeeld: Voor een wijziging per
ruimte op dinsdag in de even –en oneven
weken zijn dus 2 aparte wijzigingen nodig.

Het volgende dialoogvenster heeft dus alleen betrekking op:
•
•
•
•
•

Opticien: Eyestore 1
Afspraak: Oogmeting
Ruimte: Refractie
Week: Even
Dag: Dinsdag

Wijzigen
Klik op wijzigen om bijv. de beschikbare tijd aan te passen.
Opslaan
Klik op de diskette om de wijziging op te slaan.
Verwijderen
Klik op Verwijderen om de koppeling te verwijderen.
(De oogmeting, gekoppeld aan ruimte Refractie, op dinsdag in de even
week)
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In dit voorbeeld hebben we de beschikbaarheid
van de oogmeting in ruimte “Refractie” op
dinsdag in de even week gewijzigd van 18:00
uur in 15:00 uur.

4. Een algemene wijziging van ruimtes:
Pull-down menu:
• Selecteer het juiste filiaal. (indien van toepassing)
• Selecteer de agenda weergave van Ruimten.
Het selecteren van een specifieke ruimte en afspraaktype in dit pull-down menu is bij
een algemene wijziging niet van belang.

• Klik naast de aangemaakte koppeling op een
nog niet ingeplande dag. In dit voorbeeld
klikken we op zondag 8:30 uur.
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In het volgende dialoogvenster bepaald u d.m.v. meerdere selecties wat u wilt wijzigen. U kunt meerdere afspraaktypes, ruimtes en dagen selecteren om zo een algemene wijziging toe te passen.

•
•
•
•
•

Voorbeeld:
Begin –en eindtijd aanpassen:
Selecteer 1 of meerdere afspraaktypes.
Selecteer 1 of meerdere ruimtes.
Selecteer de even –en/of oneven week.
Selecteer 1 of meerdere dagen.
Vul de nieuwe begin –en eindtijd in en klik op opslaan.

•
•
•
•
•

Verwijderen:
Selecteer 1 of meerdere afspraaktypes.
Selecteer 1 of meerdere ruimtes.
Selecteer de even –en/of oneven week.
Selecteer 1 of meerdere dagen.
Vul de begin –en eindtijd in en klik op verwijderen.
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Agenda V2 Werknemer

De Agenda V2 Werknemer is bedoeld voor het beheer van uw personeel en om eventuele uitzonderingen in de
bestaande planning in te stellen. De bestaande agenda configuratie wordt hier voor een bepaalde periode vooruit
gepland door middel van het genereren van contracturen. Vervolgens kunt u aangeven als er van deze bestaande
configuratie wordt afgeweken. Denk aan een verlofdag, vakantie, ziekmelding of een andere tijdelijke wijziging in de
bezetting van het personeel.
Voordat u aan de slag gaat met de werknemers agenda is het van belang om eerst de Agenda V2 Configuratie
en Agenda V2 Tijdbeheer volledig te doorlopen.
• Ga in Eyestore via het Bureaublad naar Agenda, Agenda V2 Werknemer.

In bovenstaand voorbeeld kijken we naar de werknemersagenda van medewerker R.J. Timmermans.
Alle dagen zijn ingedeeld in twee kolommen:
Eerste kolom
Afspraken die in de werknemersagenda zijn gemaakt.
Tweede kolom
Afspraken die in de reguliere agenda zijn gemaakt. “Klanten afspraken tonen?” moet hier voor aangevinkt zijn.

We gaan nu de bestaande agenda configuratie vooruit generen in de vorm van contracturen.
•

Klik op de knop Genereren.
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Opticien
Selecteer het juiste filiaal.
Werknemers
Selecteer de medewerker(s) waarvan u de
contracturen wilt generen.
Agenda begintijd en eindtijd.
Geef hier de periode aan waarin u de
contracturen vooruit wilt genereren.
• Klik op het icoontje opslaan om de selectie
vooruit te genereren in de vorm van
contracturen.
• Klik op het icoontje annuleren om terug te
gaan naar het overzicht van de
werknemersagenda.
• Klik op het icoontje verwijderen om een
bestaande configuratie van gegenereerde
contracturen te wissen.

Nadat u de selectie heeft opgeslagen verschijnt
het volgende scherm ter bevestiging:
• Klik op de knop OK om terug te gaan naar
het overzicht in de werknemersagenda.
De contracturen zijn gegenereerd en u kunt aan
de slag met de werknemersagenda.

In de Agenda V2 Werknemer zijn 3 verschillende afspraakmogelijkheden:
Afspraak
Bedoeld om een afspraak in te plannen met een afspraaktype waarin de medewerker in de reguliere configuratie
niet gekoppeld is.
Afwezig
Bedoeld om de afwezigheid van één –of meerdere medewerkers in te plannen. Geef een rede op door bij de
beschikbare afspraaktypes een keuze te maken. Bijvoorbeeld verlof, feestdag of een ziekmelding.
Beschikbaar
Bedoeld om de beschikbaarheid van één –of meerdere medewerkers in te plannen, mits deze afwijkt van de
bestaande beschikbaarheid/configuratie. Geef een rede op door bij de beschikbare afspraaktypes een keuze te
maken. Bijvoorbeeld een oogmeting of een lenscontrole.
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In het volgende voorbeeld gaan we een nationale feestdag inplannen.
• Ga in Eyestore via het Bureaublad naar Agenda, Agenda V2 Werknemer.

• Klik op de begintijd van de in te plannen feestdag. In dit voorbeeld 30 april om 08:00.
Het volgende dialoogscherm wordt geopend:
Opticien
• Selecteer het juiste filiaal (indien van toepassing)
Afspraak
• Selecteer Winkel gesloten uit het pull-down menu.
Ruimte
• Het is niet nodig om een ruimte te selecteren.
Type
• Selecteer Afwezig uit het pull-down menu.
Werknemers
• Selecteer alle medewerkers.
Datum
• Controleer de datum.
Begintijd
• Controleer de begintijd. Aangezien het in dit voorbeeld om een
complete werkdag gaat vullen we het eerste uur van de reguliere
werkdag in.
Duur
• Geef aan hoelang de afwezigheid duurt. In dit voorbeeld is dat van 08:00 t/m 18:00, 10 uur.
Herhalingstype
• Hier kunt de frequentie en interval opgeven.
Opmerking
Geef aanvullende informatie op over de afwezigheid.
Opslaan
• Klik op de diskette om de afspraak op te slaan.
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E-mail templates

Voor elk type agenda-activiteit is een e-mailtemplate beschikbaar. Deze e-mailontwerpen kunt u gebruiken om de
communicatie van agenda afspraken tussen u en uw klant te vereenvoudigen.
•

Ga via het Bureaublad naar Instellingen, Email.

Hier vind u 5 emailontwerpen voor agenda afspraken. U kunt ze naar wens aanpassen en ze een persoonlijke tint
geven om zo een consistente huisstijl uit te stralen. Bijvoorbeeld door het invoegen van een logo.

Afspraak (Afkeuren)
Deze e-mailtemplate wordt gebruikt voor het afkeuren van een online agenda afspraak.
Afspraak (Goedkeuren)
Deze e-mailtemplate wordt gebruikt voor het goedkeuren van een online agenda afspraak.
Afspraak (Klant)
Deze e-mailtemplate wordt gebruikt voor de afspraak informatie ter herinnering aan de klant.
Afspraak (Notificatie)
Deze e-mailtemplate wordt gebruikt voor de afspraak informatie ter herinnering aan de opticien.
Afspraak (Validatie)
Deze e-mailtemplate wordt gebruikt voor het valideren van de agenda afspraak door de klant.
•

Klik op het icoontje naast de e-mail template om deze aan te passen.
Let op: De beschikbare tags wijken af van de taglist uit de documentenmanager.
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Agenda V2 in gebruik

De Agenda V2 Configuratie is ingesteld. Vervolgens zijn de werknemers en ruimtes aan afspraaktypes en tijden
gekoppeld in Agenda V2 Tijdbeheer. Als laatste zijn de contracturen gegenereerd in Agenda V2 Werknemer:
De agenda is klaar voor gebruik.
Het beheren en plannen van afspraken kan op 3 verschillende manieren:
1. Via de agenda. Hier zijn 3 snelkoppelingen beschikbaar.
• Agenda V2 Maand.
• Agenda V2 Week.
• Agenda V2 dag.

U heeft de keuze uit een agenda weergave per maand, week of dag.
U ziet dat de agenda in een nieuw scherm of tabblad wordt geopend.
Zo heeft u, naast het reguliere scherm van Eyestore, altijd de agenda bij de hand.

2. Via de klantenkaart.
Na het openen van de klantenkaart ziet u naast de NAW gegevens het
groene icoontje van de agenda staan.

U kunt in de agenda op de juiste dag en tijd klikken om vervolgens de klant op te zoeken voor het maken van een
afspraak. (1. Agenda, Klant, Afspraak)
U kunt vanuit de klantenkaart naar de agenda om daar op de juiste dag en tijd te klikken voor het maken van een
afspraak. (2. Klant, Agenda, Afspraak)

3. Via de online agenda.
U kunt klanten de mogelijkheid geven om zelf een afspraak in te plannen. Dit is mogelijk in de online agenda op uw
eigen website of via de Eyefriends App op een smartphone of tablet. (Eyestore XL)
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Afspraak maken in de agenda

•

Ga via het Bureaublad naar Agenda.

•

Ga naar de Agenda V2 Maand/Week/Dag. In het volgende voorbeeld starten we Agenda V2 Week.

Het volgende scherm verschijnt:

In bovenstaand voorbeeld staat de agenda weergave ingesteld op Algemeen met een overzicht per week.
•

Klik op een specifieke datum om de weergave per week te wijzigen in een dag overzicht.

•

Klik op het

icoontje voor de week om de weergave per dag te wijzigen in een week overzicht.

De witte dagdelen zijn beschikbaar voor een agenda afspraak. De grijze dagdelen vallen buiten de
beschikbare agenda afspraakmogelijkheden. (bijvoorbeeld door de openingstijden en pauzes) Toch kunt u
ook in de grijze dagdelen een agenda afspraak inplannen.
In de Online Agenda is het voor de klant niet mogelijk om een afspraak in de grijze dagdelen in te
plannen.
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Klik in de kolom van de dag op het tijdstip waarop u de nieuwe afspraak wilt maken.
Het volgende scherm verschijnt in beeld:

Opticien
1. Selecteer het juiste filiaal.
Afspraak
2. Selecteer het afspraaktype.
Ruimte
3. Selecteer een ruimte voor de afspraak.
Werknemers
4. Selecteer de werknemer die u aan de afspraak wilt koppelen.
Klant
5. Klik op de knop “Kies klant” als u een bestaande klant wilt opzoeken.
Als het een nieuwe klant betreft kunt u de naam van de nieuwe, nog
aan te maken klant, meteen invullen. U kunt ten tijde van de afspraak
de nieuwe klant aanmaken en de overige NAW gegevens invullen.
Datum en begintijd
6. Controleer de datum en de begintijd voor de afspraak.
Duur
7. Controleer de duur van de afspraak. (of wijzig indien nodig)
Herhalingstype
8. Hier kunt de frequentie en interval opgeven als u de afspraak wilt herhalen.
Opmerking (Ext.)
9. Hier kunt aanvullende informatie over de afspraak opgeven.
Notitie (Int.)
10. Hier kunt u aanvullende informatie over de klant opgeven. Voor intern gebruik.
Opslaan
Klik op de diskette om de afspraak op te slaan.
Nadat u de afspraak heeft opgeslagen kunt u in dit scherm een e-mail met de afspraakgegevens naar de
werknemer te sturen.
Nadat u de afspraak heeft opgeslagen kunt u in dit scherm de afspraakgegevens printen om in kassabonformaat mee te geven aan de klant.
U kunt nu het scherm van de aangemaakte afspraak sluiten. U bent weer in het agenda overzicht.

Resultaat: De afspraak staat in de agenda.

Deze afspraak duurt 30 minuten. Aangezien de agenda tijdschaal is
ingesteld op 15 minuten ziet u dat er 2 blokken zijn gevuld.
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Door met de muis op de afspraak te staan (zonder te klikken)
kunt u de gegevens van de afspraak inzien.
Door op het grijze vierkantje (links naast de tijd) te klikken kunt u een
nieuwe klant aanmaken.
Door op het groene vierkantje (rechts naast de tijd) te klikken kunt u
de afspraak verplaatsen.
•

Klik op het groene vierkantje om de afspraak te verplaatsen. Er gebeurd niks maar verplaatsen is geactiveerd.

•

Klik op de nieuwe datum en tijd om de afspraak te verplaatsen.
Het volgende scherm verschijnt in beeld:

•

Klik op OK om de afspraak te verplaatsen.

Om een afspraak te wijzigen gaat u als volgt te werk:
• Open de agenda en zoek de afspraak op.
• Klik rechts naast het groene vierkantje op de afspraak.
De afspraak wordt geopend. Hier heeft u de volgende opties:
• Klik op wijzigen om de afspraak aan te passen.
• Klik op verwijderen om de afspraak te verwijderen.
• Klik op annuleren om terug te keren naar de agenda.
• Klik op E-mail op de afspraakgegevens naar de
werknemer en/of de klant te sturen.
• Klik op printen om de afspraakgegevens te printen
om mee te geven aan de klant. (kassabon-formaat)

Als u per ongeluk een datum in het verleden selecteert verschijnt
de volgende melding in beeld:

Als u een afspraak wilt maken op een tijdstip in de grijze
dagdelen (winkel gesloten, pauze) verschijnt er geen melding.
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Afspraak maken via de klantenkaart

•

Ga via het Bureaublad naar Klanten.

•

Klik op Zoeken.

Het volgende scherm verschijnt:

•

Zoek de klant op door de achternaam in de vullen in het zoekvenster. Druk op de Entertoets.
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•

Selecteer de klant door in de zoekresultaten op de naam te klikken. De klantenkaart wordt geopend.

•

Klik op het groene icoontje van de agenda. (Naast de NAW gegevens, rechts onder het mobiele nummer)

De weekagenda verschijnt. Hierin kunnen afspraken ingepland worden door op de gewenste datum de gewenste tijd
aan te klikken. In onderstaand voorbeeld selecteren we woensdag 17 juli, 10:00 uur.

Het volgende scherm verschijnt:
Doordat u vanuit de klantenkaart de agenda heeft geopend zijn de juiste
klantgegevens al ingevuld.
•

Selecteer een afspraaktype, ruimte en beschikbare werknemer en
druk op opslaan om de afspraak in de agenda te plaatsen.
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Afspraak maken via de online agenda

Opticiens met Eyestore XL kunnen gebruik maken van de online agenda. Hiermee krijgt de klant de mogelijkheid om
ook buiten de winkel openingstijden een afspraak te maken. Dit is niet alleen gemakkelijk voor de klant maar ook
voor de opticien. Een tweede voordeel is dat het telefoonverkeer zal afnemen.
U kunt de online agenda eenvoudig integreren in uw website maar hij is ook beschikbaar via de Eyefriends app op
een smartphone en tablet. Klanten komen zo met één druk op de knop rechtstreeks in uw eigen online agenda.
•

Open de Online Agenda.

Een aantal kleuren van de online agenda zijn naar wens aan te passen met behulp van een stylesheet.
(zie hoofdstuk 2.3.2) Zo kunt u de online agenda aanpassen aan de huisstijl van uw eigen website.
Neem hier voor contact op met de supportafdeling van Eyefactory.

Als een klant hulp nodig heeft bij het maken van een afspraak in de online agenda kunt u verwijzen naar de knop
Help, rechts boven in beeld. Na een druk op de knop Help zal er in een tweede scherm of tabblad worden uitgelegd
welke stappen er gevolgd moeten worden om een afspraak te maken.
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Selecteer uw gewenste afspraak door in het pull-down menu een afspraaktype te selecteren. Klik op “Selecteer”
om het pull-down menu te openen. Maak uw keuze en selecteer een gewenste afspraak.

In onderstaand voorbeeld ziet u hoelang de afspraak ongeveer gaat duren. Rechts ziet u een kalender. Met
kleuren wordt de beschikbaarheid aangegeven.

U kunt direct op een beschikbare dag klikken. Om de periode te wijzigen klikt u op het
teken naast de huidige
maand. Het is ook mogelijk om eerst de voorkeur dag en tijd op te geven. In de kalender wordt dan alleen uw
voorkeur getoond.
•

Klik op de gewenste dag.
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U ziet nu de beschikbare tijden van de geselecteerde dag. Maak u keuze door op de gewenste aanvangstijd te
klikken.

•

Geef in het volgend scherm aan of u een bestaande klant bent.

Als u aangeeft dat u een bestaande klant bent, kunt u in het volgende scherm uw klantnummer en geboortedatum
invullen. (Dit klantnummer kunt u bijvoorbeeld terugvinden op een factuur van de opticien)

•

Vul uw klantnummer en geboortedatum in en druk op de knop “volgende”.
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Als u aangeeft dat u geen bestaande klant bent, kunt u in het volgende scherm uw gegevens invullen.
Als u aangeeft dat u een bestaande klant bent maar geen klantnummer bij de hand heeft, kunt u in het volgende
scherm uw gegevens invullen.

•

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld drukt u op de knop “volgende”.

De klant ziet nu het overzicht van de afspraak.

Controleer de gegevens en klik op de knop “volgende” om de afspraak aanvraag naar de opticien te sturen. Hierna
krijgt de klant een E-mail toegestuurd met daarin een link. De klant dient op deze link te klikken om de aanvraag te
bevestigen.
Na verloop van tijd zal uw opticien de aanvraag bevestigen. De klant krijgt een E-mail toegezonden met de
bevestiging. De Opticien kan de afspraak eventueel ook afwijzen.
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De klant heeft zojuist een afspraak gemaakt in de online agenda. Vervolgens heeft de klant de afspraak bevestigd
per e-mail. In hoofdstuk 2.3.2 heeft u aangegeven of u hier een melding van ontvangt via e-mail en/of via de
tickerbalk in Eyestore.
•

Klik in Eyestore op het Bureaublad. U ziet nu een melding in de tickerbalk, bovenaan in Eyestore.

•

Klik op de melding om het berichtencentrum van Eyestore te openen. Het berichtencentrum is ook rechtstreeks
te bereiken via het icoontje. (links boven, onder Relaties, weergegeven in onderstaand voorbeeld)

De afspraak in het berichtencentrum:

Link naar de klantgegevens.
Link naar agenda afspraak. Hier kunt u de afspraak goed –of afkeuren.
Link om de afspraak als afgehandeld te markeren. Het bericht wordt bewaard bij reeds behandelde
berichten. Deze Inactieve berichten zijn zichtbaar als het vinkje boven dit icoontje wordt weggehaald.
•

Klik op de link naar de agenda afspraak. Er wordt een nieuw scherm geopend: Online Afspraken V2.
Online afspraken V2 is ook rechtstreeks te bereiken via de snelkoppeling in de Agenda menu items.

U ziet nu een beknopt overzicht van de aangevraagde agenda afspraak.

•

Druk op het groene vierkantje om de afspraak aanvraag te openen.

Als de afspraakaanvraag in bovenstaande afbeelding wordt verwijderd zal er ook geen afspraak in de agenda
geplaatst worden. Als het om een nieuwe klant gaat wordt er in dit voorbeeld ook geen klantenkaart
aangemaakt.
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De afspraak
aanvraag wordt
in een nieuw
scherm
geopend:

In bovenstaand voorbeeld gaat het om een bestaande klant. Als de klant bij de aanvraag zou aangeven dat het een
bestaande klant is, maar door het gebruik van een afwijkend e-mailadres niet gevonden kan worden, kunt u hier
alsnog de juiste klantgegevens opzoeken met behulp van de overige gegevens zoals de geboortedatum en de
achternaam.
•
•
•

Klik op de knop Goedkeuren om de afspraak in de agenda te plaatsen. Er wordt een e-mail naar de klant
gestuurd met een bevestiging van de afspraak.
Sluit de Online Agenda V2 en ga terug naar het berichtencentrum.
Klik naast de afspraak op de prullenbak om het bericht als afgehandeld te markeren.
In dit voorbeeld ontvangt de klant een bericht waarin staat dat de afspraak is goedgekeurd. Tevens wordt er
automatisch een bijlage meegestuurd in .vcf formaat (v-Calendar event file) waarmee de klant zijn afspraak in
de agenda van de computer (bijvoorbeeld in Outlook) of smartphone kan plaatsen.
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Zoeken in de Agenda V2

Er zijn twee manieren om een afspraak op te zoeken in de agenda.
1.

Via de knop Zoeken in de agenda.

2.

Via het zoek icoontje in de klantenkaart.

Optie 1:
Als u een afspraak zoekt met behulp van de knop zoeken (Optie 1) in de agenda kunt u gebruik maken van de
volgende gegevens:
• Afspraakdatum
• Klantnummer
• Klantnaam
• Afspraak
• Ruimte
• Werknemer

Optie 2:
Als u een afspraak zoekt met behulp van het icoontje
in de klantenkaart, is het klantnummer automatisch
ingevuld en ziet u meteen alle bestaande afspraken van de betreffende klant.
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