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2 Introductie 

Om op een efficiënte en accurate manier zalen te kunnen reserveren is er nood aan een degelijk 

planningssysteem. 

Het systeem moet enerzijds dienen als werkinstrument voor een instelling, anderzijds voor de klanten.  De klanten 

hebben toegang tot het front-office gedeelte dat hun toelaat om zelf zaalreservaties aan te vragen en hun 

persoonlijke gegevens of die van hun vereniging in te geven.  De gebruikers binnen een instelling kan men indelen 

in 3 groepen: beheerders, reserveerders en raadplegers.  De raadplegers kunnen het systeem gebruiken als 

zoektool om klanten op de hoogte te brengen van hun lopende dossiers.  Als reserveerder kan men buiten het 

zoeken ook nieuwe personen registreren en zalen reserveren.  De beheerders kunnen nieuwe zalen gaan 

configureren. 

 

3 Conventies 

We gebruiken doorheen de handleiding een paar heel specifieke woorden. Als u met de webapplicatie werkt kan 

het zijn dat bepaalde termen niet duidelijk zijn. Hier volgt een opsomming van de meeste gebruikte termen in deze 

handleiding. 

 

Backoffice: dit is het afgeschermd gedeelte van de web toepassing. U kan dit alleen bereiken via een specifiek 

adres met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

Front: dit is de website die de surfers zullen zien. 

Super Administrator: dit is het opperhoofd van de totale applicatie. Deze heeft toegang tot elk aspect van de 

applicatie. 

Token: een unieke code die gebruikt wordt in deze applicatie om iets te vervangen zoals bijvoorbeeld een 

voornaam, achternaam of factuurnummer. 
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4 Front-office 

Via de front-office kunnen klanten zich gaan registeren als particulier of vereniging en facturatiegegevens opgeven 

en vervolgens zaalreservatie aanvragen. 

Voor het registreren moet men beschikken over een geldig e-mailadres en eventueel een rijksregisternummer.  Voor 

Mercurius bijvoorbeeld heeft men niet noodzakelijk een rijksregisternummer nodig, bij Alpha is dit wel verplicht 

voor het afhandelen van de facturatie. 

Na de registratie ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail die dient om zijn registratie te voltooien.  Vanaf nu kan 

men een zaalreservatie aanvragen. 

Op mijn profiel kan men zijn gegevens aanpassen, op de login tab kan men enkel de login wijzigen.  Indien men tot 

meerdere verenigingen behoort, kan men op de klant tab meerdere klanten aanmaken.  Hier kan men ook instellen 

of een contactpersoon het profiel kan beheren en/of reservaties aanmaken. 

Op de front kan de klant bij het overzicht van zalen gaan zoeken aan de hand van type en termen.  Zo kan men 

bijvoorbeeld een zaal gaan zoeken van het type ‘Sport’ en als term ‘Voetbal’. 

Voor een nieuwe reservatie, gaat men als eerste stap de klant selecteren en vervolgens een faciliteit selecteren.  

Indien men een nieuwe reservatie start vanuit het overzicht, moet men geen faciliteit meer selecteren aangezien 

men deze al heeft geselecteerd in het overzicht.  Vervolgens gaat de klant een datum of meerdere data selecteren.  

Tot slot gaat men nog wat extra informatie toevoegen zoals een omschrijving van de activiteit.  Vanaf nu is de 

aanvraag voor reservatie rond en worden de aanvragen voor alle dagen aangemaakt, indien er dagen zijn die niet 

toegevoegd kunnen worden, krijgt men een melding. 

Men kan nu elke dag nog gaan bewerken, verwijderen of kopieren.  Categorie en prijstype worden gedefinieerd op 

de klant zelf, vandaar dat elke nieuwe klant eerst moet goedgekeurd worden in de back-office.  Bij het bevestigen 

van de aanvraag krijgt de klant een mail en een overzicht van hun reservaties. 

Onder ‘Mijn Profiel’ kan men al zijn reservaties gaan bekijken.  Aanvragen kunnen nog gewijzigd worden, indien men 

een reservatie gaat wijzigen wordt dit terug behandeld als een aanvraag. 

 

5 Backoffice 

Via de backoffice kan men dossiers van een familie en gezinsleden beheren, nieuwe inschrijvingen aanmaken, 

facturatie consulteren of exporteren en allerlei instellingen aanpassen. 

 

5.1 Kort overzicht 

Indien men ingelogd is als beheerder: 

 Planning: dit is dezelfde planning zoals de gebruiker die te zien krijgt, enkel met extra functionaliteiten zoals 

bijvoorbeeld export naar excel 

 Beschikbaarheid: hier kan men aan de hand van criteria gaan zoeken wat er nog vrij is 

 Aanvragen: hier krijgt men een overzicht van alle aanvragen en wijzigingen.  Die men van hieruit verder kan 

afhandelen indien nodig. 

 Reservaties: geeft een overzicht van alle reservaties.  Men kan rapporten maken, dit zijn overzichten van 

planning van faciliteiten.  Men kan hier exports naar Excel uitvoeren.  In de reservatielog kan men zien wie 

heeft goedgekeurd en of er een mail verstuurd is.  In de algemene log kan men bijvoorbeeld terugvinden 

wanneer een klant aangemaakt is.  De maillog dient voor de algemene mailing niet voor de mails in verband 

met de reservaties. 

 Config: deze is enkel zichtbaar voor de superusers. 
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5.2 Algemene acties 

De backoffice is voorzien van een uniforme lay-out, waarbij enkele standaardacties overal terugkomen. 

Hoofdacties zoals zoeken en opslaan staan links uitgelijnd en in een opvallende kleur, daarnaast staan de 

bijkomende acties zoals reset, annuleren en terug. 

 
De zoekfunctie zal in de meeste gevallen de zoekparameters onthouden gedurende een bepaalde tijd. 

Om de zoekparameters opnieuw in te stellen kan de “Reset”-knop gebruikt worden. 

 

Bij de meeste invulvelden op formulieren is er een icoontje voorzien  die meer informatie heeft over het 

invulveld. 
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5.3 Kalender 

De kalender heeft een handige functie om een datum te selecteren die wat verder in de toekomst of in het 

verleden ligt. 

Klik op de maand, zodat een tweede pop-up tevoorschijn komt. Hier kan een jaar en maand geselecteerd worden. 

Klikken op “OK” zal dan die maand in het gekozen jaar tonen, waarna een dag kan gekozen worden. 

 

5.4 Overzichten 

De meeste lijsten werken volgens dezelfde methode: 

 

 
Door op het icoontje  te klikken kan men een detail bekijken of aanpassen. 

Via het icoontje  kan men een item in het overzicht verwijderen.  Indien het icoontje vervangen is door  kan 

men dit item niet meer verwijderen. 

Een groen sterretje  betekent dat het item actief is, een rood betekent niet actief. 

Achteraan de lijst aangegeven worden of het item online of offline is via de icoontjes  en . 

 

Als er meerdere pagina’s zijn, kan je bladeren via de pijltjes onderaan in het overzicht, door de pagina manueel te 

veranderen door in het vakje naast Pagina het getal te verhogen en Go te klikken of je kan de grootte van de lijst 

aanpassen door het aantal records onderaan te veranderen. 

 

Onderaan een lijst is meestal de mogelijkheid om items toe te voegen met de actieknop “Toevoegen” 
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5.5 Volgorde aanpassen 

Bepaalde items hebben een vaste volgorde. Deze kan soms aangepast worden. 

 
Je kunt de volgorde van de weergave bepalen door op de knop “Volgorde aanpassen” te klikken. 

Daarna komen er links van de items “grijpers” te staan, waarmee je de rij kan verplaatsen naar zijn desgewenste 

plaats in de lijst. 

 
Klik vervolgens op “Volgorde opslaan” op de wijzigingen op te slaan of op “Annuleren” om de wijzingen ongedaan 

te maken. 

 

5.6 Items toevoegen 

Bijna ieder item dat kan worden aangemaakt in de applicatie heeft enkele standaard velden. 

 
Actief: is dit aangevinkt, dan kan dit item gebruikt worden in de applicatie. Indien niet aangevinkt dan is dit “archief”. 

Het item zal niet meer kunnen geselecteerd worden in nieuwe aanvragen en kan dus niet meer gebruikt worden in 

de applicatie. Indien een oude reservatie wordt opgeroepen dat gekoppeld is aan een “archief” item zal het uiteraard 

wel getoond worden. 

Online: Staat online aangevinkt, dan is deze bruikbaar in de front applicatie. Een gebruiker zal dit item dan kunnen 

selecteren. Online is enkel geldig als het item ook “Actief” is. Indien het item niet actief is zal het ook nooit op de 

front worden getoond. 
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Referentie: alle items hebben een unieke referentie nodig. Dit is een eenduidige en ondubbelzinnige omschrijving 

van het item omvat in één titel.  

Interne opmerkingen: Deze opmerkingen worden gebruikt om meer informatie te geven over dit bepaald item. Dit 

kan in sommige gevallen getoond worden in de backoffice. Dit veld wordt NOOIT op de front getoond. 

 

5.7 Aanmelden 

 
Eens aangemeld met de verkregen logingegevens heeft u toegang tot de backoffice. 

Afhankelijk van de toegekende rechten kan u meer of minder acties uitvoeren. 

Om naar de backoffice te gaan kiest u “Beheer reservaties” in de navigatiestructuur. 

5.8 Mail versturen 

 
Voor het versturen van een mail moet men minimaal een tekst (minimum 10 karakters) toevoegen alvorens men 

een mail kan versturen.  Dit om te voorkomen dat men per ongeluk een mail uitstuurt zonder inhoud. 
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5.9 Beheer zalen 

Eens men aangemeld is en rechten heeft op de toepassing kan de gebruiker het volgende zien: 

 
Het beheer an reservaties kan men onderverdelen als volgt: 

1) Zaalbeheer: Hier kan men alle zaalreservaties beheren en de zaal configuratie beheren. 

2) Materiaalbeheer: Hier kan men materiaal gaan beheren en configureren.  Deze is enkel zichtbaar als 

verhuur materialen van toepassing is. 

3) Klanten: hier kan men de klanten beheren en reservaties overzetten van de ene op een andere klant. 

4) Facturatie: hier kan men alles terugvinden voor de facturatie van zaalreservaties 

5) Dashboard: dit is het startscherm voor beheer van reservaties.  Hier krijgt men in één oogopslag al een zicht 

wat er bijgekomen of gewijzigd is. 

 

Afhankelijk van de toegekende rechten is het mogelijk om bepaalde knoppen zichtbaar of niet te zetten. 

5.9.1 Zaalbeheer 

Zaalbeheer kan men nog eens onderverdelen: 

 Planning: hieronder kan men de planning en beschikbaarheid nakijken. 

 Aanvragen: hieronder kan men alle aanvragen tot reservaties terugvinden 

 Reservaties: hier worden alle effectieve reservaties gegroepeerd 

 Configuratie: hieronder valt het configureren van zalen en het instellen van toegangsrechten 

5.9.2 Materiaalbeheer 

De opdeling binnen materiaalbeheer is dezelfde als deze voor zaalbeheer. 

1 

2 

3 

4 

5 
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5.9.3 Klanten 

Hieronder valt het effectieve beheer van de klanten, men kan de klantgegevens exporteren of een mailing doen naar 

een lijst van klanten.  Verder kan men vanuit dit onderdeel ook reservaties overzetten van de ene naar andere klant. 

5.9.4 Facturatie 

Hieronder kan men een overzicht terugvinden van alle facturen en betalingen.  Het configureren van de facturatie-

instellingen doet men in dit onderdeel en indien deze zijn ingesteld kan men ook de export bestanden voor de 

boekhoudprogramma’s van hieruit genereren. 

 

6 Zaalbeheer 

 
Vooraleer men een zaal kan reserveren moet men de zaal eerst gaan configureren. 

6.1 Configuratie 

De configuratie is enkel toegankelijk voor de beheerders van de applicatie. 
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6.1.1 Complex 

 
Hier krijgt men een overzicht van alle gebouwen waarbinnen zich zalen of terreinen bevinden die men kan 

reserveren.  De volgorde waarin deze worden afgebeeld, is de volgorde die men hanteert bij de planning.  Indien 

men rechtstreeks naar de faciliteiten van het gebouw wilt gaan, klikt men op [Faciliteiten] achter het gekozen 

gebouw. 

 

Voor de creatie van een nieuw complex, moet men minimaal een referentie, een naam en een prijsstructuur 

opgeven.  Men kan voor de eerste keer dat men het complex bewaard eveneens een reeks instellingen ingeven, de 

andere tabbladen worden pas actief  

Alvorens een complex kan aangemaakt worden, moet men zorgen dat de prijsstructuur geconfigureerd is. (zie 6.1.8 

Prijsstructuur) 
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6.1.1.1 Detail complex 

6.1.1.1.1 Algemeen 

 
Hier kan men wat algemene gegevens van het gebouw terugvinden, zoals onder andere adres.  Al hetgene men hier 

invult, krijgt de gebruiker op de front te zien als informatie over het gebouw. 

Onder aan het detail scherm kan men doorklikken naar de faciliteiten van het gebouw (zie 6.1.1.2 Faciliteiten) of 

men kan rechtstreeks naar het planningsoverzicht van het gebouw (zie 6.2 Planning) 
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6.1.1.1.2 Instellingen 

 

 
 Prijsstructuur geeft aan welke structuur men moet hanteren voor het bepalen van de prijzen.  Deze 

prijsstructuur wordt geconfigureerd in 6.1.7 Prijsstructuur. 

 Mail: indien er mails gestuurd worden voor dit complex worden deze gegevens gebruikt in het veld 

afzender.  Indien men de naam niet invult wordt het email adres getoond. 

 Tijdsinterval geeft aan om de hoeveel tijd er een reservatie kan aanvatten en in de daglengte wordt het 

aantal uur opgegeven dat men moet aanvragen om aan de dagprijs te kunnen reserveren. 

 Minimum/ maximum reservatie: geeft aan wat de kortste en langste tijdsblok is dat men mag reserveren.  

Deze kan zowel in uren als in dagen opgegeven worden. 

 Blokreservatie betekent dat men enkel maar kan reserveren in blokken van de opgegeven uren/dagen.  

Indien men geen gebruik wilt maken van deze functionaliteit moet men deze niet invullen.   

Vb. ingesteld op blokreservatie 2u, dan kan men reserveren voor 2, 4, 6,.. uren maar bijvoorbeeld niet voor 

een periode van 3u. 
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 Optie vervalt na: dit geeft aan hoelang men een optie kan nemen op een faciliteit binnen dit complex.  Vb. 

indien deze ingesteld staat op 10 dagen, dan kan men een faciliteit binnen het gebouw voor maximum 10 

dagen in optie nemen, na die 10 dagen wordt de faciliteit terug vrijgegeven. 

 Categorie verplicht: indien deze aangevinkt staat, is men verplicht van bij de reservatie een categorie te 

selecteren. 

 Blokkeren van periode voor/ na reservatie: deze wordt ingesteld indien de faciliteit niet dadelijk 

beschikbaar is voor een nieuwe reservatie.  Vb. indien een zaal eerst gekuisd moet worden gaat men deze 

blokeren gedurende een vaste periode. 

 
 Aanvraagtype: hier geeft men aan wat soort reservaties men kan aanvragen voor het complex 

 ‘In optie’ tonen: indien dit aangevinkt staat, mag men via de front een optie nemen op een complex 

 Beveiligd: indien dit aanstaat, kunnen enkel de gebruikers die gedefinieerd staan binnen de prijsstructuur 

deze complexen reserveren. 

 Automatisch goedkeuren: dit wilt zeggen dat klanten die zich in dezelfde prijsstructuur bevinden, kunnen 

reserveren met automatische goedkeuring. 
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 Minimum/ maximum aantal dagen voor op voorhand aanvragen: hier kan men algemeen een aantal dagen 

opgeven of kan men per prijstype het aantal dagen opgeven. 

 

 
 Voorgedefinieerde dagdelen: indien men dit toevoegd worden de dagdelen weergegeven als optie bij het 

reserveren van een dag.  Indien men deze dagdelen verplicht zet, kan men enkel dagdelen selecteren en 

geen uren opgeven.  Men kan deze dagdelen ook gaan aanrekenen maar enkel indien er geen prijs per uur 

gedefinieerd is en dat er dagdelen gedefinieerd zijn.  De configuratie van deze dagdelen gebeurd in 6.1.1.1.9 

Tijdframes. 

 Voorgedefinieerde periodes: indien men deze toevoegd, worden ze als optie weergegeven bij reservatie 

van een periode.  Indien deze verplicht staan kan men enkel een periode selecteren en geen start- en 

einddatum opgeven.  De configuratie van deze periodes gebeurd in 6.1.1.1.9 Tijdframes. 
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Hier kan men gaan configureren wat soort activiteiten er in het complex gehouden kunnen worden.  Zo kan de klant 

op de front zien welke activiteiten er in het complex kunnen doorgaan.  Voor het toevoegen van een taxonomie gaat 

men eerst het gewenste type selecteren en vervolgens een bijhorende term (bijvoorbeeld type Sporten met 

bijhorende term Voetbal), nu kan men de taxonomie toevoegen door te klikken op de knop ‘Toevoegen’.  De 

configuratie van deze taxonomie wordt behandeld in 6.1.3 Taxonomie 

 
Hier kan men aangeven dat er voor faciliteiten of extra’s verplicht artikelnummers moeten ingegeven worden.  

Verder gaat men kiezen welk soort export men wenst te gebruiken (bijvoorbeeld Cevi, Alpha, facturatie achteraf,…) 

Standaard wordt de facturatieperiode bepaald via de prijsstructuur (zie 6.1.8 Prijsstructuur), indien men kiest voor 

een aangepaste facturatieperiode krijgt men een keuzelijst. 
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6.1.1.1.3 Toegang 

 
Men kan de toegang voor een complex onderverdelen in 4 groepen gebruikers: 

- Beheerders: hieronder valt iedereen die het complex moet kunnen configureren. 
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- Reserveerders: dit zijn de gebruikers die faciliteiten van het complex moeten kunnen reserveren 

- Raadplegers: zijn al de gebruikers die de reservaties voor het complex mogen raadplegen 

- Factureren: deze gebruikers hebben toegang tot het facturatie gedeelte voor dit complex 

6.1.1.1.4 Openingsuren 

 
In het bovenste gedeelte kan men een algemeen gedefinieerde kalender overnemen, deze worden geconfigureerd 

in 6.1.2 Kalender.  Indien men hier een kalender selecteert, kan men de weekschema’s van de algemene kalender 

overnemen door deze optie aan te vinken, indien men dit niet aanvinkt worden enkel de uitzonderingen 

overgenomen. 
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In het tweede gedeelte krijgt men een kalender te zien dit gebaseerd is op het weekschema.  In dit gedeelte kan 

men specifieke weekschema’s en uitzonderingen gaan toevoegen voor dit complex.  Hier kan men meerdere 

weekschema’s toevoegen, voorbeeld voor vakantie.  De uitzonderingen die toegevoegd worden, gaan vorige 

instellingen voor die dag overschrijven (een uitzondering is bijvoorbeeld een feestdag) 
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Uitzonderingen kan men toevoegen voor 1 specifieke datum, maar ook voor meerdere data tegelijk.  Indien men 

de 2de optie kiest gaat men een periode opgeven en vervolgens een frequentie. 

 Dagelijks: dan kan men aangeven om de hoeveel dagen de uitzondering van toepassing is binnen de 

geselecteerde periode.  Vb. elke 2 dag: gaat een uitzondering toevoegen om de andere dag gedurende 

een periode. 

 
 Wekelijks: hier kan men aangeven op welke dagen van de week de uitzondering van toepassing is en om 

de hoeveel weken deze uitzondering zich voordoet.  Zo kan men bijvoorbeeld gemakkelijk aanduiden dat 

een zaal om de 2 weken een weekend gesloten/ open is. 
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 Maandelijks: hier kan men 1 van de 2 formules gebruiken.  Een vaste dag om de xste maand of elke 

zoveelste weekdag van de xste maand. 

 
 Jaarlijks: hier zijn er ook 2 formules mogelijk gelijkaardig aan die van de maandelijkse formule 
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6.1.1.1.5 Velden 

 
Hier kan men zowel interne als publieke velden aan het complex toevoegen.  De publieke velden worden op de front 

getoond aan de gebruikers om zo extra informatie over het complex te verschaffen.  De interne velden zijn enkel 

zichtbaar in de backoffice. 
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Het toevoegen van een publiek of een intern veld is gelijkaardig, het enige verschil is dat bij een publiek veld ‘Publiek’ 

aangevinkt staat om aan te duiden dat dit veld op de front getoond wordt (enkel indien het veld actief staat).  Verder 

kan men nog aanduiden of het gaat om een verplicht veld en of dit op de planning getoond moet worden. 

Men heeft een aantal types waar men uit kan kiezen: 

- Tekstveld:  dit geeft een tekstveld van 1 regel weer, men kan hier eveneens een aantal validaties op 

toepassen om de inhoud van het veld te testen. 

 
- Textbox: dit is een veld met meerdere regels, zonder mogelijkheid tot validatie 

- Keuzelijst: hier moet men op voorhand een lijst meegeven met de verschillende opties 

 
- Meerkeuzelijst: is een keuzelijst waar men meerdere opties tegelijk kan selecteren. 

- Omschrijvingsveld: dit is een html tekst.  Dit wordt onder andere gebruikt voor bijvoorbeeld algemene 

voorwaarden met een hyperlink.  Dan gaat men het veld de naam ‘Algemene Voorwaarden’ geven en in 

het veld wordt de link naar de algemene voorwaarden bepaald.  Toon label staat standaard aangevinkt, 

dit wilt zeggen dat de naam van het veld als label wordt getoond. 
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- Artikellijst:  hier gaat men een lijst aanmaken van artikelen met een maximum aantal (0 = geen 

maximum).  Zo krijgt men de mogelijkheid om een artikel te selecteren en een aantal voor deze selectie 

mee te geven. 

 

6.1.1.1.6 Categorieën 

 
Aan een complex kan men categorieën gaan toekennen.  De categorie en het klanttype zijn mede bepalend voor het 

complex.  Standaard is een categorie voor iedereen beschikbaar, maar men kan echter deze enkel ter beschikking 

stellen van een aantal klanttypes.  Indien men deze enkel ter beschikking stelt van bepaalde klanttypes, kunnen 

enkel de klanten die hiertoe behoren deze categorie selecteren. 
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6.1.1.1.7 Extra’s 

 
Hier kan men extra’s gerelateerd aan het complex gaan toevoegen.  Hier kan men bijvoorbeeld een extra ‘Schade’ 

definiëren die standaard als tarief 0€. 

Men kan de extra’s koppelen aan een periode of instellen als standaardprijs.  Deze periodes worden geconfigureerd 

in 6.1.9 Prijsperiodes. 

Men kan ook aanduiden dat het gaat om een eenmalige extra, dit is bijvoorbeeld een extra die enkel de eerste dag 

van een periode getoond moet worden zoals onder andere een verzekering, waarborg,… 

Indien men de extra automatisch wilt toevoegen bij het maken van een nieuwe reservatie, kan men dit door de optie 

‘Automatisch toevoegen‘ aan te vinken. 
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Indexeer prijzen 

 

 
Voor indexeren van prijzen gaat men eerst de extra’s gaan selecteren waarvoor men een indexering wilt doorvoeren.  

Vervolgens gaat men aangeven voor welke periode men de prijsaanpassing wilt doorvoeren en hoeveel de 

indexering bedraagt. 

Men kan eerst een voorbeeld zien van de geïndexeerde prijzen, deze worden bovenaan in een blauwe kader 

getoond, de indexering wordt pas uitgevoerd indien men klikt op ‘Indexeer prijzen’. 
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6.1.1.1.8 Faciliteittypes 

 
Aan een complex gaat men faciliteittypes toevoegen, dit om te voorkomen dat men per faciliteit steeds nieuwe 

prijzen moet definiëren.  Zo kan men hier bijvoorbeeld een ‘unit’ definiëren, die over meerdere faciliteiten van 

toepassing kan zijn. 

6.1.1.1.9 Tijdframes 

 
Hier kan men periodes en dagdelen voordefiniëren voor een complex.   
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Voor het definiëren van een periode kan men kiezen of men een periode opgeeft als een aantal dagen (vb. 2 dagen) 

of men een periode definieert aan de hand van de dagen van de week (vb. van vrijdag 20u tot zondag 20u) 

 
Voor de definitie van dagdelen gaat men het start- en einduur opgeven. 
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6.1.1.1.10 Prijzen 

 
Men kan prijzen koppelen aan een faciliteit en aan een categorie.  Achter het veld ‘Voor’ kan men aanduiden waarop 

de prijs van toepassing is. 
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Indien men hier een prijs definieert geldig voor 1uur en men laat ‘Deelbaar’ aangevinkt staan, dan worden de 

prijzen aangepast naar gelang de duur.  Bijvoorbeeld indien het gaat over een half uur dan wordt de opgegeven 

prijs gedeeld door 2.  Indien dit niet aangevinkt staat wordt er steeds de opgegeven prijs gehanteerd. 

 

Onder het gedeelte van aangepaste prijzen kan men voor alle gedefinieerde prijstypes een aangepaste prijs 

opgeven.  Deze aangepaste prijs kan zowel een korting als een toeslag zijn, die procentueel wordt berekend of met 

een vast bedrag.  De definitie van prijstypes kan men terugvinden onder 6.1.8 Prijsstructuur, elke prijsstructuur 

kan beschikken over meerdere prijstypes. 

6.1.1.1.11 Korting/Toeslag 

 
Voor het toevoegen van korting of toeslag op een complex moet men eerst deze korting/ toeslag geconfigureerd 

heb, zie 6.1.6 Korting/ Toeslag. 

6.1.1.1.12 Uitsluitingen 
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Hier kan men aangeven dat een faciliteit niet meer verhuurd kan worden indien er een andere reeds verhuurd is.  

Bijvoorbeeld voor onderstaand complex kan men een uitsluiting maken voor Vergaderzaal/Keuken en 

Vergaderzaal/Bar, dit wilt zeggen dat als één van de 2 verhuurd is de andere niet meer kan verhuurd worden. 

 

6.1.1.2 Faciliteiten 

 
Onder in het detail van een complex kan men doorklikken naar de faciliteiten van het complex.  Dan krijgt men een 

overzicht van alle faciliteiten binnen het complex.  Men kan hiervoor de volgorde aanpassen, de volgorde van de 

faciliteiten wordt gebruikt in de weergave van de planning. 

 
 Prijslijst downloaden: voor alle faciliteiten van het complex wordt de prijslijst afgedrukt in een Excel-

bestand. 

 Facturatieperiodes downloaden: voor alle geconfigureerde prijsstructuren wordt weergegeven wat de 

instelling van de prijsstructuur is en wat de effectieve waarde voor het complex is. 
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6.1.1.2.1 Algemeen 

 
Indien men voor facturatie een artikelnummer nodig heeft gaat men dit hier invullen, de initialen worden gebruikt 

bij de export en de afbeelding wordt gebruikt in de front-applicatie. 
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6.1.1.2.2 Instellingen 

 
Instellingen van faciliteiten is gelijkaardig aan deze van complexen.  In het ‘Algemeen’ gedeelte kan men opgeven of 

het gaat over een basisveld of een samengesteld veld.  Indien men kiest voor een samengesteld veld, krijgt men de 

basisvelden te zien en kan men deze selecteren.  Men kan eveneens koppelen aan een faciliteittype indien er 

gedefinieerd zijn op het complex. 

Prijzen sommeerbaar aanvinken wilt zeggen dat men de prijzen van de basisvelden gaat optellen, indien dit niet 

aangevinkt staat gaat men een vaste prijs opgeven voor de samengestelde types. 

Alle onderliggende instellingen zijn overgenomen van het complex maar kunnen hier overschreven worden.  Voor 

uitleg over deze instellingen zie 6.1.1.1.2 Instellingen 
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Bij aanvraag instellingen kan men automatisch goedkeuren naar gelang van de klanttypes instellen indien men het 

overnemen van complex uitzet.  Dit wordt meestal toegepast op klanttypes waarvoor de aanvraag altijd wordt 

goedgekeurd en dat die stap van goedkeuren overbodig is. 

 

De taxonomie en facturatie van een faciliteit is volledig gelijklopend met complex. 
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6.1.1.2.3 Openingsuren 

 
Standaard wordt alles overgenomen van het complex.  Men kan wel specifieke weekschema’s en uitzonderingen 

gaan toevoegen. 
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Indien het overnemen van complex aangevinkt staat worden zowel het weekschema als de uitzonderingen 

overgenomen van het complex, men kan echter nog uitzonderingen en specifieke weekschema’s toevoegen op de 

faciliteit zelf.  Indien er een overlapping is met de kalender van het complex krijgen de instellingen van de faciliteit 

voorrang.  Voor het toevoegen van nieuwe weekschema’s zie 6.1.1.1.4 Openingsuren 

 

Standaard worden de huidige weekschema’s van zowel complex als faciliteit getoond, men kan hier echter gaan 

filteren. 

Voor uitzonderingen toont men standaard ook de huidige uitzonderingen van zowel complex als faciliteit, voor het 

toevoegen van nieuwe uitzonderingen zie 6.1.1.1.4 Openingsuren 
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6.1.1.2.4 Velden 

 
Men kan de velden van het complex gaan overnemen of specifieke velden aanmaken voor de faciliteit.  De algemene 

velden worden steeds bovenaangeplaatst en het is niet mogelijk om de specifieke velden hiertussen te plaatsen.  De 

volgorde van de specifieke velden onderling kan men hier nog wel aanpassen. 

Voor het toevoegen van specifieke publieke of interne velden zie 6.1.1.1.5 Velden 

6.1.1.2.5 Categorieën 

 
Men kan de categorieën overnemen van het complex en specifieke toevoegen.  Voor toevoegen categorie zie 

6.1.1.1.6 Categorieën. 
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6.1.1.2.6 Extra’s 

 
Men kan extra’s overnemen van complex.  De werking van extra’s is zelfde als bij complex (zie 6.1.1.1.7 Extra’s) 

6.1.1.2.7 Tijdframes 

 
Periodes en dagdelen kunnen overgenomen worden van het complex of kunnen specifiek aangemaakt worden (zie 

6.1.1.1.9 Tijdframes) 
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6.1.1.2.8 Prijzen 

 
Prijzen kunnen overgenomen worden van het complex of specifiek voor de faciliteit aangemaakt worden.  Men kan 

eveneens de prijzen indexeren.  De werking van prijzen is identiek aan deze bij het complex (zie 6.1.1.1.10 Prijzen) 

6.1.1.2.9 Korting/ Toeslag 

 
Men kan de korting overnemen van het complex of men kan de korting op de faciliteit zelf selecteren.  Deze korting 

kan men gebruiken bij het maken van een reservatie zie (6.4 Reservaties) 
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6.1.1.2.10 Uitsluitingen 

 
Indien een complex over meerdere faciliteiten beschikt, kan men hier opgeven welke faciliteiten niet samen 

gereserveerd kunnen worden of elkaar uitsluiten. 

6.1.2 Kalender 

 
Hier krijgt men een overzicht van alle kalenders die algemeen geconfigureerd zijn, deze kalenders kan men gebruiken 

voor het opstellen van openingsuren van een complex. 

Men kan hier algemene kalenders toevoegen of wijzigen.  Het detail van een kalender is opgedeeld in 2 delen: 

 Een algemeen gedeelte waarin aangegeven wordt wat de naam van kalender is en of deze actief is. 

 Een beschikbaarheid gedeelte: hierin krijgt men een overzicht van de kalender met mogelijkheid om 

weekschema’s en uitzonderingen toe te voegen. 
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In de kalender wordt er gebruik gemaakt van kleuren om aan te geven of het gaat over een uitzondering, een 

aanpassing of een algemeen weekschema.  Het toevoegen van weekschema’s en uitzonderingen gebeurt op 

dezelfde wijzen als bij openingsuren van een complex (zie 6.1.1.1.4. Openingsuren) 
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6.1.3 Taxonomie 

 
Hier krijgt men een overzicht van alle geconfigureerde taxonomieën binnen de applicatie.  Deze worden gebruikt bij 

de instellingen van zowel complexen als faciliteiten.  Men kan hier eenvoudig een nieuwe taxonomie aanmaken of 

een bestaande wijzingen.  Voor elke taxonomie kan men verschillende termen aanmaken, deze worden gebruikt om 

bij complexen/ faciliteiten aan te geven welke soort activiteiten men kan uitvoeren. 
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6.1.4 Extra’s 

 
Hier worden alle extra’s verzameld die geconfigureerd zijn op complexen en faciliteiten.  Vanuit dit overzicht kan 

men de extra’s gemakkelijk wijzigen of verwijderen. 
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In het detail van de extra kan men bovenaan terugvinden tot welk type (complex of faciliteit) deze behoord en voor 

welk complex/ faciliteit deze is gedefineerd. 
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6.1.5 Extra velden 

 
Hier worden alle extra velden verzameld die geconfigureerd zijn op complexen en faciliteiten.  Vanuit dit overzicht 

kan men de extra’s gemakkelijk wijzigen of verwijderen.  In detail bovenaan kan men zien of het gaat over complex 

of faciliteit en de naam ervan. 
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6.1.6 Korting/Toeslag 

 
Hier kan men alle kortingen en toeslagen terugvinden die men kan gebruiken bij het configurerern van complexen 

en faciliteiten.  Men kan de korting/ toeslag procentueel bepalen of met een vast bedrag. 
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6.1.7 Toegang 

 
De toegang voor zaalbeheer gaat over alle gebouwen heen en wordt onderverdeeld in 3 toegangsgroepen: 

 Beheerders: deze kunnen complexen en faciliteiten configureren, reservaties maken en raadplegen 

 Reserveerders: deze kunnen enkel reservaties maken en raadplegen 

 Raadplegers kunnen enkel en alleen reservaties raadplegen 

Voor klanten kan men enkel instellen wie deze kan beheren. 
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Voor facturatie heeft men 2 toegangsgroepen: 

 Beheerders: deze groep kan de instellingen voor de facturatie wijzigen 

 Factureren: deze groep heeft rechten op het gedeelte facturatie om exports te kunnen nemen en facturen 

te raadplegen 

 
Men kan ook de toegang instellen per gebruiker.  Men kan de gebruiker algemene rechten toekennen en ook 

specifieke rechten toekennen per complex. 
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Men kan een gebruiker algemene rechten toekennen voor reservaties, facturatie en klanten.  Men kan meerdere 

rechten selecteren. 

 
Men kan een gebruiker ook specifieke rechten geven op een bepaald complex.  Zo kan een gebruiker bijvoorbeeld 

enkel beheersrechten hebben op 1 complex en niet op alle complexen, dan geeft men hier de rechten i.p.v. op het 

zaalbeheer beheersrechten toe te kennen. 
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6.1.8 Prijsstructuur 

 

 
Hier worden alle prijsstructuren geconfigureerd.  Een prijsstructuur verwijderen kan enkel vanuit de detail.  Per 

prijsstructuur kan men de facturatieperiode aanpassen en kan man een aantal prijstypes definiëren.  Deze 

prijstypes worden gebruikt om specifieke instellingen op complex en faciliteit toe te laten naar gelang het soort 

gebruiker.  Bijvoorbeeld de korting die van toepassing is, … 
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6.1.9 Prijsperiodes 

 

 
Bij prijsperiodes bestaat er een standaard prijsperiode, waarvoor geen start- en einddatum is opgegeven en die 

van toepassing is op alle prijsstructuren. 
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Verder kan men andere prijsperiodes toevoegen, wijzigen en verwijderen.  Voor een periode gaat men een start- 

en einddatum kunnen opgeven en een indexering die voor die periode van toepassing is.  Verder gaat men ook 

aanduiden tot welke prijsstructuren deze periode van toepassing kan zijn om zo de prijsindexatie te kunnen 

doorvoeren.  Indien men prijzen voor reservaties of prijzen voor extra’s gaat definiëren kan men de periode die 

men wenst toe te passen selecteren.  Bijvoorbeeld de onderstaande prijsperiode kan men niet selecteren voor een 

prijsstructuur cultuur. 

 

6.1.10 Diensten 

 
Hier kan men de definitie van alle diensten terugvinden waarvoor er complexen gereserveerd kunnen worden.  Bij 

de definitie van een complex gaat men deze kunnen koppelen aan desbetreffende dienst.  Een dienst kan men enkel 

een naam (referentie) en omschrijving geven en aanduiden of deze al dan niet actief is. 
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6.1.11 Prullenbak 

 
Hier kan men (indien men beheerdersrechten heeft) verwijderde items gemakkelijk terugzetten. 
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6.1.12 Instellingen 

6.1.12.1 Algemeen 

 
Algmene instellingen: 

 Paginagrootte: geeft het aantal items weer dat in alle overzichten getoond wordt 

 Toestemming reservatie door klant: de klant kan zelf instellen of hij toestemmig geeft voor een reservatie 

of niet 
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 Extra mail bij nieuwe klant: indien deze optie aanstaat wordt er een extra mail naar de beheerder gestuurd 

op de moment dat een nieuwe klant een reservatie aanvraagt 

 Toestemming naam op plaaning door klant: de klant kan zelf aangeven of zijn naam op de planning mag 

komen of niet indien deze optie aanstaat 

 Reservaties blokkeren toelaten: indien deze aanstaat krijgt de klant een melding dat hij omwille van 

boekhoudkundige redenen geen reservaties meer kan maken 

 Herinneringsmail opties: hier gaat men het aantal dagen (voor verlopen van optie) instellen, zodat de klant 

een verwittigingsmail krijgt dat zijn optie bijna gaat vervallen. 

Zaalbeheer instellingen: 

 Standaard afzender: dit is het mailadres dat standaard zal gebruikt worden voor het versturen van mails 

 Front: menuitem nieuwe aanvraag: instellen vanuit welk menu item een aanvraag tot reservatie vanuit de 

front afgehandeld wordt 

 Annuleren reservatie bij vervallen van optie: indien men dit aanvinkt wordt de optie tot reservatie 

automatisch verwijderd bij vervallen van optie.  Indien dit niet aangevinkt staat, blijft de optie bestaan maar 

kan deze wel overschreven worden door een andere reservatie. 

SuperUser instellingen: 

 Werken met subsidies: indien dit aangevinkt staat wordt er bij complexen een tab subsidies getoond 

 Prijsperiodes: indien men dit aanvinkt wordt de configuratie voor prijsperiodes getoond en kan men prijzen 

indexeren aan de hand van periodes 

 Diensten: indien men dit aanvinkt kan men deze configureren en worden deze getoond op de klantenfiche 

en bij aanvraag- of reservatie detail. 

 Toon maximum aantal op complex/ faciliteit: als deze optie aanstaat, kan men aantallen meegeven bij het 

reserveren van complex/faciliteiten 

 Met de link van prijslijst kan men een export maken van alle prijzen over de complexen heen 

 Met de link facturatie periodes wordt er per prijsstructuur een overzicht gemaakt van alle faciliteiten met 

hun instelling wanneer de facturatie dient te gebeuren?. 
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6.1.12.2 Planning 

 
Hier krijgt men een overzicht van alle complexen met de instellingen voor de weergave in de planning.  Hoeveel 

dagen (5 of 7) er op de planning getoond worden en welke uren er op de planning getoond worden. 
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6.1.12.3 Mails 

 

 
Hier worden alle templates geconfigureerd die binnen de applicatie nodig zijn voor het genereren van documenten. 

Men heeft een template die dient als basis layout voor alle templates, namelijk de template ‘TEMPLATE’ van het 

type ‘system’.  Hierin wordt bijvoorbeeld de header en footer van uw document vast gelegd. 

Het type bepaalt waar men een template kan selecteren.  Bijvoorbeeld een template van het type ‘Reservatie’ kan 

men enkel selecteren bij reservaties en bijvoorbeeld niet voor facturen. 

Voor het toevoegen van ‘tokens’ kan men gebruik maken van de help knop, hieronder kan men alle mogelijke tags 

terugvinden die men kan gebruiken in de template. 
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6.1.12.4 Documenten 

 

 
Hier worden templates geconfigureerd die onder andere gebruikt worden als contract. 

Voor het toevoegen van ‘tokens’ kan men gebruik maken van de help knop, hieronder kan men alle mogelijke tags 

terugvinden die men kan gebruiken in de template. 
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6.1.12.5 Rapport Templates 

 

 
Deze templates worden gebruikt voor het maken van rapporten in excel.  Hier gaat men een template aanmaken 

waarbinnen een aantal faciliteiten gedefinieerd zijn, zodat men voor reservaties snel rapporten kan maken voor 

deze faciliteiten zonder ze daar elke keer eerste te moeten selecteren. 
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6.1.12.6 Output Templates 

 

 
Deze templates worden enkel maar gebruikt voor het tonen van gegevens op een (groot) scherm. 
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6.1.12.7 Export Templates 

 

 
Aan deze export templates wordt een naam en referentie gegeven en vervolgensgaat men faciliteiten toevoegen en 

in laatste fase gaat men nog velden toevoegen om extra informatie over de faciliteiten mee te nemen in de export. 
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6.2 Planning 

 

 

 
  

1 

2 

4 

3 
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Op de planning heeft men een paar functies zoals: 

1. Bovenaan kan men gemakkelijk bladeren door de planning door een aantal dagen vooruit of achteruit te 

gaan (1, 5, 7, 10, 14) 

2. Indien men klikt op het printer icoontje krijgt men een overzicht van de geselecteerde dag, met per faciliteit 

wanneer deze gesloten of gereserveerd is.  Dit overzicht kan men exporteren naar een pdf bestand. 

 
3. Achter het info icoontje (zowel bij complex als faciliteit) zit een venster waar men meer informatie kan 

terugvinden over het complex/ faciliteit. 

4. Door te klikken op de dagbalk van een faciliteit krijgt men een detail van de faciliteit voor die dag.  Indien 

men dan klikt op de dagplanning krijgt men een detail overzicht van de faciliteit die men per dag kan 

bekijken of per week.  Men kan vanaf hier ook een nieuwe reservatie maken. 
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6.2.1 Beschikbaarheid 

 
Indien men op ‘zoek’ klikt krijgt men bij beschikbaarheid informatie over de faciliteit, of deze nog beschikbaar is of 

niet.  Bij het klikken op ‘reserveer’ gaat men door naar de detail voor het maken van een reservatie. (zie 6.4 

Reservaties) 
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6.3 Aanvragen 

 

 

 
Bij aanvragen kan men zowel de nieuwe aanvragen terugvinden als de wijzigingen.  Men kan de aanvragen 

bekijken, aanpassen en goedkeuren door een aanvraag te openen.  Eens dat een aanvraag behandeld is, wordt 

deze verwijderd uit dit overzicht. 
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6.3.1 Aanvragen 
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In het bovenste gedeelte kan men de informatie over de reservatie gaan aanpassen indien nodig en nog extra 

informatie meegeven en eventueel interne velden invullen.  Indien de klant nog niet gekend is wordt er per default 

de hoogste prijs toegekend, bij het aanpassen van de aanvraag kan men de klant dan koppelen aan het juiste 

klanttype en zo de prijs laten herberekenen. 

 
Bij een aanvraag kan men een aantal acties ondernemen: 

 Aanpassen: hier gaat men juist de aanpassingen aan de aanvraag opslaan en niet goedkeuren. 

 Aanpassen en goedkeuren: hier gaat men de aanpassingen bewaren en ineens goedkeuren. 

 Aanvraag afwijzen: op deze manier gaat men een aanvraag annuleren. 

 Mail details: met deze functie kan men gemakkelijk bijvoorbeeld de detail van een aanvraag mailen naar 

de aanvrager en indien het mail adres is opgegeven op het complex, wordt deze als afzender ingesteld.  

Men kan hier kiezen uit een aantal verschillende templates, men kan eveneens bijlage toevoegen, dit kan 

bijvoorbeeld een ondertekend contract zijn. 
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Op het eerste tabblad kan men de referentie van de aanvraag terugvinden, deze referentie wordt aangemaakt bij 

de aanvraag en is in alle mails terug te vinden  Elke keer men een aanvraag doet, wordt er een aanvraaggroep 

aangemaakt die gaat over een bepaald complex en klant. 

 
Hier kan men meerdere aanvragen tegelijk goedkeuren of wijzigen.  De eerste aanvraag wordt geselecteerd als 

voorbeeld.  Men kan hier bijvoorbeeld het klanttype gaan wijzigen. 
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De aanpassingen worden pas effectief toegepast op de moment dat men kiest voor ‘Alles opslaan’. 
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In de logging kan men alle acties die uitgevoerd zijn gaan nakijken. 

 
Onder gerelateerde aanvragen worden zowel de gerelateerde als overlappende aanvragen geplaatst.  De 

gerelateerde aanvragen zijn niet gelijktijdige aanvragen door een klant voor eenzelfde complex.  Men kan deze 

aanvragen overzetten naar de geselecteerde reservatiegroep door ze in het overzicht aan te vinken en ‘Overzetten 

naar deze groep’ uit te voeren. 
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6.3.2 Wijzigingen 

Bij het openen van een wijziging, krijgt men naar gelang het type wijziging een popup met een aanvraag tot wijziging/ 

annulatie.  In deze popup krijgt men korte informatie over het verwerken van de aanvraag.  Men kan hier kiezen om 

de wijzigingen of de annulatie toe te passen, dan worden de gegevens in de reservatie aangepast.  Men kan eveneens 

opteren om deze af te keuren, dan wordt de reservatie geopend zonder de gevraagde wijzigingen.  Tot slot kan men 

beslissen om deze aanvraag later te behandelen. 

 

 
Indien men gekozen heeft voor toepassen of afkeuren komt men in het detailscherm van de reservatie.  Dit zal 

besproken worden in 6.4.2 Bestaande reservatie, met als enige verschil de acties die men kan uitvoeren op de 

reservatie. 
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6.4 Reservaties 

 

 
Vanuit het overzicht van reservaties kan men een mail sturen naar alle contactpersonen die in het overzicht van de 

reservaties zijn terug te vinden.  Voor deze mailing kan men gebruik maken van een template, of zelf een mail 

opstellen. 
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6.4.1 Nieuwe reservatie 

 
Voor het aanmaken van een nieuwe reservatie gaat men eerst een complex selecteren en vervolgens een klant.  Na 

de selectie van de klant worden de andere tabs geactiveerd en komt men automatisch op het tabblad ‘Toevoegen’ 

en krijgt men de melding dat men eerst een faciliteit moet selecteren alvorens verder te gaan. 
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Na het selecteren van een faciliteit, wordt er in categorie het eerste gedefineerde type standaard geselecteerd.  Met 

deze categorie kan men aangeven waarvoor men de facilteit reserveert.  Vervolgens gaat men aangeven voor welke 

datum/ data/ periode men de faciliteit wilt reserveren.  Men kan kiezen voor één datum, een periode (een 

aaneensluiting van verschillende dagen) of voor meerdere data.  Voor meer uitleg over toevoegen van een meerdere 

data via formule, zie 6.1.1.1.4 Openingsuren.  Na het selecteren van een datum of periode wordt er achter het start- 

en einduur aangegeven wat de openingsuren van de faciliteit zijn. 

 
Men kan eveneens de faciliteit voor en/of na de reservatie voor een bepaalde periode blokkeren, dit wordt gedaan 

voor bijvoorbeeld het klaarzetten van een zaal en de eindschoonmaak ervan. 

 
Indien men de zaal enkel in optie wilt nemen, gaat men ‘In optie’ aanvinken, dit houdt in dat andere de faciliteit 

niet meer kunnen reserveren zolang de optie niet vervallen is. 

In de backoffice kan men nog een aantal instellingen negeren.  Zo kan men openingsuren gaan negeren, in dit 

geval wordt er niet meer gecheckt of de reservatie binnen de openingsuren van de faciliteit valt.  Door ‘instellingen 

negeren’ aan te vinken, gaat er niet meer gecheckt worden op minimum, maximum reservaties en het blokkeren 

van reservaties. 

Indien men extra’s wilt toevoegen aan de reservatie, gaat men een extra uit de lijst selecteren.  Dan krijgt men de 

detail van deze extra, zodat men indien nodig nog aanpassingen kan doen alvorens toe te voegen. 

 
Na het toevoegen van de extra wordt deze toegevoegd aan het lijstje van extra’s.  Vanuit dit lijstje kan je de extra’s 

nog gaan bewerken en verwijderen. 
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De prijsberekening van de faciliteit wordt gedaan aan de hand van een prijstype, aan elk prijstype kan er een 

andere prijs gekoppeld zijn.  Indien de klant nog niet gekoppeld is aan dit prijstype, kan men de klant hier koppelen 

aan het prijstype door dit aan te vinken. 

Indien men hier aangeeft dat het gaat om een vaste prijs, zal het subtotaal niet meer automatisch uitgerekend 

worden en moet men deze steeds manueel herberekenen (klikken op herbereken).  Indien men niet werkt men 

vaste prijs wordt de prijs automatisch aangepast bij het wijzigen van parameters en het subtotaal herberekend bij 

het opslaan. 

 

 
Tot slot krijgt men nog een overzicht te zien van de kostprijs van de faciliteit met de geselecteerde extra’s. 

 
Om de reservatie effectief toe te voegen, klikt men op toevoegen.  Bij bevestiging van een reservatie krijgt de klant 

een mail met overzicht van hun reservaties. 
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Op de tab facturatie krijgt men een overzicht van de faciliteiten waarvoor een facturatie achteraf van toepassing is 

 
Aanpassen reservatie: 

In een reservatie kan men alles aanpassen behalve he complex en de klant.   

Indien de klant een reservatie gaat wijzigen wordt deze terug behandeld als een aanvraag. 

 

Kopieren reservatie: 

Men kan een reservatie gaan kopieren, dan dient men enkel de datum nog int te vullen. 

 
Vanuit het overzicht van reservaties kan men acties uitvoeren voor de lijst of de geselecteerd items.  Zoals 

bijvoorbeeld het sturen van een mail, het in bulk editeren,… 
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6.4.2 Bestaande reservatie 

 
Bij een bestaand reservatie kan men de klant en het complex niet meer wijzigen.  Op de tab toevoegen kan men de 

detail van de geselecteerde reservatie bekijken, deze is ongeveer gelijk aan deze van een nieuwe reservatie.  Enkel 

de status is ingevuld en men kan een aantal acties uitvoeren op de reservatie. 

 

 
Voor de rest komt een bestaande reservatie overeen met een nieuwe reservatie, zie 6.4.1 Nieuwe reservatie 
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6.4.3 Rapporten 

 
Voor het aanmaken van een rapport kan men een rapport template selecteren, deze templates bevatten een aantal 

faciliteiten.  Voor de configuratie van de templates, zie 6.1.12.5 Rapport Templates  Men kan ook manueel 

faciliteiten toevoegen door het complex met bijhorende faciliteit te selecteren en er eventueel een alias aan mee te 

geven, deze worden mee toegevoegd aan het lijstje van faciliteiten. 

 
Indien men een faciliteit wilt verwijderen uit het lijstje, selecteert men de te verwijderen faciliteit en klikt dan op het 

vuilbak-icoontje. 
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Indien men kiest voor excel compatibel wordt het rapport getoond in excel formaat en kan men door op het ‘Excel 

icoontje’ te klikken het rapport downloaden in een excel.  Indien men deze optie niet aanvinkt, krijgt men een 

rapport dat men kan exporteren naar pdf of rechtstreeks kan afdrukken. 

6.4.4 Exporteren 

 
Voor het exporteren van reservaties van bepaalde faciliteiten (gedefinieerd in de template), gaat men de juiste 

template selecteren en vervolgens de periode eventueel de klant waarvoor men een export wenst.  Deze export 

geeft dan een overzicht van de reservaties voor de selectie, aangevuld met extra velden die meer informatie over 

de faciliteit verstrekken. 

6.4.5 Reservatie log 
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6.4.6 Algemene log 

 

6.4.7 Mail log 

 

7 Materiaalbeheer 

Zie handleiding Materiaalbeheer 
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8 Klanten 

 

8.1 Klanten 

8.1.1 Overzicht 

 
Bij klanten krijgt u een overzicht van alle klanten, standaard worden enkel de goedgekeurde, actieve klanten 

getoond.  Deze lijst kan men vervolgens gebruiken voor een export te maken van een ledenlijst naar excel.  Men kan 

deze lijst eveneens gebruiken om een mail te sturen naar alle leden in de lijst. 

Deze mail kan men volledig zelf samenstellen of gebruik maken van een template en bijlagen toevoegen.  Dit is een 

mail die verzonden wordt naar alle klanten uit de lijst. 
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8.1.2 Detail klant 

Klanten kan men opsplitsen in 3 groepen: particulieren, verenigingen en bedrijven.  Volledig onderaan kan men de 

klant verwijderen of terug naar het overzicht gaan.  Bovenaan kan u de klantnaam terugvinden, zodat u deze voor 

alle tabbladen in 1 oogopslag kan zien. 

 

8.1.2.1 Algemeen 

 
Voor een bedrijf of vereniging heeft men een naam,voor een particulier heeft men een aanspreking, voornaam, 

achternaam en rijksregisternummer.  Indien men de optie ‘profiel wijzigen’ aanvinkt mag de klant zijn profiel zelf 

wijzigen.  Als deze optie uitstaat, is de klant niet in staat veranderingen aan te brengen.  De optie ‘Toon naam op 

planning’ spreekt voor zich, deze zorgt ervoor dat de naam zichtbaar is op de planning wanneer een reservatie 

gemaakt wordt.  De optie ‘Reservaties blokkeren’ aanzetten zorgt ervoor dat de klant geen reservaties meer kan 

maken, dit omwille van boekhoudkundige redenen. 

Onder contactgegevens staan alle gegevens van persoon of bedrijf in kwestie. 

Volledig onderaan kan men dan nog een aantal opmerkingen meegeven.  Onder het tabblad ‘Per dienst’ kan men 

per afdeling een interne omschrijving en abonnement meegeven. 
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8.1.2.2 Facturatie 

Dit tabblad bevat alle informatie nodig voor facturatie.

 

8.1.2.3 Contactpersonen 
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Indien men een nieuwe contactpersoon toevoegt, gaat men aangeven of deze persoon het profiel en/of 

reservaties mag beheren.  Indien men ook een loginaccount wenst voor deze contactpersoon moet men een geldig 

e-mail adres opgeven dat nog niet geregistreerd is en een unieke loginnaam. 
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Na het opslaan wordt de logingegevens tab actief en kan men daar de login gegevens bewerken of ontkoppelen. 

 

8.1.2.4 Klanttypes 

Hier kan men prijstypes definieren zodat men automatisch prijzen kan berekenen voor de de klant.  Een klant kan 

men slechts aan één klanttype per prijsstructuur koppelen.  En doordat een complex gekoppeld is aan een 

prijsstructuur, kan men op deze manier de prijzen automatisch berekenen. 

 

 
 



 
 

Handleiding zalen 

 

94 

 

8.1.2.5 Taxonomie 

Hier kan men taxonomie toevoegen aan de klant.  Deze types en termen worden gecreeërd bij ‘Configuratie’ (zie 8.3 

Configuratie) 

 

8.1.2.6 Bijlagen 

Indien men reeds reservaties heeft gemaakt en deze reservaties behoren tot een reservatiegroep die beschikt over 

bijlagen, dan kan men hier die bijlagen terugvinden. 
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8.1.2.7 Facturen 

Hier kan men alle facturen terugvinden van deze klant.  Deze kan men exporteren naar een Excel-bestand door te 

klikken op de knop ‘CSV’. 

 

8.2 Overzetten 

 
Met deze functie kan men reservaties en/of aanvragen overzetten tussen verschillende klanten.  Nadat men de klant 

gekozen heeft waarvan de reservatie en/of aanvragen moeten overgezet worden, krijgt men een overzicht van wat 

er overgezet kan worden.  Tot slot kan men nog opgeven wat men wilt overzetten. 
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8.3 Configuratie 

Hier heeft men een lijst van alle taxonomieën die men kan gebruiken bij de klanten.  De naam is de term die bij de 

klant gebruikt wordt om de lijst met types op te vullen. 

 

8.3.1 Creatie taxonomie 

 
Bij het aanmaken van een nieuwe taxonomie moet men eerst een naam invullen en vervolgens kan men de lijst met 

termen gaan aanvullen. 
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9 Facturatie 

 

9.1 Configuratie 

 

9.2 Facturen 

 

9.2.1 Facturen 

9.2.2 Betalingen 

9.3 Export 

 

9.3.1 Export overzicht 

9.3.2 Exporteren 


