Toelichting www.afhangbord.nl Algemene Informatie en Bardienstplanning
Algemene informatie
Inloggen afhangbord:
Ga je naar www.afhangbord.nl en vul bij Toegang je KNLTB-nr of e-mail adres wat bekend
is binnen TC Deurne. Indien je je wachtwoord vergeten bent kun je klikken op wachtwoord
vergeten. Vul je email adres in en klik op versturen. Binnen enkele minuten ontvang je een
mailtje met je wachtwoord.

Vul het wachtwoord in en klik op inloggen en je bent direct ingelogd op de startpagina van
afhangbord.nl
Als er meer mensen per huishouden van hetzelfde e-mail adres gebruik maken, is het niet
mogelijk automatisch te laten bepalen welk wachtwoord bij welke persoon hoort.
Loop je hier tegen aan, of heb je problemen met of vragen over de barplanning, stuur dan
even een mail naar barplanning@tcdeurne.nl of neem contact op met Arend Iwema 0493323194.

Opties Linker kant van het menu:
- Profiel:
Indien je op profiel klikt heb je de mogelijkheid om je wachtwoord wijzigen. Indien je het
gewijzigd heb dan klik je op gegevens opslaan.
Ook kun je jou email adres wijzigen. Maar LET OP, deze wijziging komt niet bij de
ledenadministratie terecht. Indien je je email adres wijzigt geef dit dan ook apart aan de
ledenadministratie of doe dit online via Ledenadministratie@tcdeurne.nl .

- Jiba afhangbord:
Hiermee kun je bekijken hoe druk het op dit moment op de banen is bij TC Deurne.
- Ledenlijst :
Hiermee kun je informatie van de leden van TC Deurne opzoeken.
- Bardienst:
Dit is de optie om je bardienst te plannen of te wijzigen.
De rest van de opties worden (nog) niet gebruikt.

Hierna volgt de werkwijze om de je bardienst te plannen of te wijzigen.

Klik aan de linker kant op bardienst en je komt in bovenstaand scherm. Het scherm bestaat
uit 4 delen die apart benoemd zullen worden.
1. Navigatie en informatie
2. Kalender
3. Bardienst selectie (links onder)
4. Ingeplande bardiensten (rechts onder)
1. Navigatie
In de kalender worden 3 maanden gepresenteerd. Bovenin het scherm kun je naar een andere
maand gaan door deze direct te selecteren of met de pijltjes.

Via de knop reglement,

kun je het bardienstreglement bekijken en printen.

2. Kalender
De kalender presenteert 3 maanden tegelijkertijd. Via de kleuren is te herkennen of op een
bepaalde dag bardiensten te plannen zijn en / of nog vrij zijn. Dit is uit de kleuren per dag af
te leiden.
- Groen
Er zijn nog bardiensten vrij inplanbaar
- Blauw
Er zijn geen bardiensten in te plannen
- Rood
Alle bardiensten voor die dag zijn al geplandDoor met de muis over een datum te gaan, verschijnt er een blokje, waarin staat aangegeven
op welke tijden er nog bardiensten zijn in te plannen. (zie hieronder).

Door op een bepaalde dag te klikken, wordt het blokje links onder geactiveerd waarin je je
bardienst kunt plannen.
3. Bardienst selectie
Aan de hand van de geselecteerde datum, verschijnen de tijden waarop nog diensten kunnen
worden ingepland. Afhankelijk van het aantal personen dat op een bepaalde tijd kan worden
ingepland, verschijnen evenzoveel blokjes met daarin de tekst
. Door op het
te klikken, kun je aangeven dat je op die tijd jou bardienst wil plannen. Als je dat gedaan
hebt verschijnt deze dienst rechts onderin en de kleur is van groen in rood veranderd.

4. Ingeplande bardienst
Aan de rechter kant kun je geplande bardiensten zien.
Bardiensten kunnen nog worden gewijzigd tot 30 dagen
voorafgaande aan de ingeplande datum, met dien verstande dat
men altijd eerst de verplichte aantal diensten in moet plannen.
Als je een bardienst wil verwijderen, dan zul je dus eerst een
nieuwe dienst moeten inplannen.
Vervolgens verschijnen onder de diensten een blokje met de
volgende tekst
Door hier op te klikken kun je de geplande bardienst
verwijderen.
Indien je bij Diensten van op
klikt
krijg je een overzicht met al je bardiensten erop.

