ORTEC Workforce Scheduling
Miniles Diensten in- uitplannen
Doelstelling: Uitrollen van bezettingseisen, in- en uitroosteren van diensten, ongedaan maken van een
roosterhandeling.
stap
1

handeling/resultaat
Als u bezettingseisen heeft ingevuld voor uw
roostergroep, kan ORTEC WS deze
bezettingseisen laten zien in het planbord. Dit
kan op twee manieren:
a. Grafisch/visueel, als ‘in te plannen
diensten’.
Daarvoor is het noodzakelijk om eerst de
bezettingseisen uit te rollen (eenmalige actie).
b. Getalsmatig, als een ‘diensten telling’.
Dit gaat vanzelf (geen actie nodig van uw kant)
als de applicatiebeheerder zo’n telling heeft
ingericht.

2

In een geopend dienstrooster worden diensten
ingevoerd (ingeroosterd). Dit kan op diverse
manieren.

3

Manier 1: inslepen.
Sleep een dienst vanuit de bak ‘In te plannen
diensten’ naar het planbord.
Let op: dit kan alleen op dezelfde dag en alleen
als u gebruik maakt van bezettingseisen.

4

Manier 2: intypen.
Klik op een roostercel, type daarna de
dienstcode in. Let op: dit is hoofdlettergevoelig.
Druk vervolgens op de enter-toets, pijltjestoets
of Tab.

5

Manier 3: dienstenlijst.
Open de dienstenlijst door er op te klikken. Klik
dan op de dienst die u wilt inplannen. Klik
daarna op een roostercel. Druk vervolgens op
de F4-toets.

6

Manier 4: dienstenpalet.
Open het dienstenpalet (zie knoppenbalk). Klik
daarna op de dienst die u wilt inplannen. Zorg
dat de functie ‘Inplannen met een muisklik’ is
ingeschakeld (zie knoppenbalk). Klik
vervolgens op de roostercel.

7

Manier 5: roostervoorstel.
Wordt hier verder niet toegelicht.

8

Probeer eens enkele diensten in te roosteren.
Doe dit op een aantal verschillende manieren.
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In de afbeelding hiernaast ziet u bijvoorbeeld
dat op de eerste zaterdag een D dienst teveel is
ingepland. Er zijn namelijk 4 D diensten
ingepland terwijl er maar 3 D diensten gevraagd
waren in de bezettingseisen.
Op de eerste maandag is nog een A dienst te
weinig ingepland.
Kijk ook eens naar het gebruik van de kleuren
in de dienst tellingen als u minimale en
maximale bezettingseisen hebt ingevoerd.

10

Het weghalen (uitroosteren) van een dienst kan
op twee manieren:
a. door middel van ‘uitplannen’. De dienst valt
dan terug in de ‘bak met de in te plannen
diensten’.
b. door middel van verwijderen.

11

Uitplannen. Klik op de roostercel en druk de
delete-toets in; of klik met de rechtermuisknop
op de dienst en klik vervolgens op Uitplannen.

12

Verwijderen. Klik eerst met de rechter
muisknop op de dienst en klik vervolgens op
Verwijderen.

13

Probeer eens een paar diensten uit te roosteren
door uitplannen en verwijderen.

14

In ORTEC WS bestaat ook een ‘ongedaan
maken’ functie (undo). Uitgevoerde acties in het
planbord kunnen zodoende worden
teruggedraaid.

15

Klik op de knop Ongedaan maken.

16

Het venster Laatst uitgevoerde acties
verschijnt.

17

Klik eerst op een actie, en daarna op de knop
Ongedaan maken.

18

De gekozen actie is ongedaan gemaakt.

19

Einde van ORTEC Workforce Scheduling
miniles Diensten in- uitplannen.
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