Lesrooster & Lesreserveren
Je bent begonnen met het vullen van je app. Eén van de onderdelen van je app is het
lesrooster. In deel een van deze handleiding staat uitgelegd hoe je het lesrooster kunt
aanmaken en invullen in ons CMS. Als er is gekozen om ook te werken met lessen reserveren
via de app kan dit ook in deel 1. In deel twee is uitgelegd hoe je een vakantierooster kan
aanmaken of andere alternatieve roosters. In deel 3 is te vinden hoe je een overzicht van je
leden krijgt en van je lesreserveringen. Het laatste deel staat uitleg over het lesrooster en een
aantal handige tips!
Om het CMS te kunnen gebruiken moet je ingelogd zijn. Via de mail heb je hiervoor
inloggegevens ontvangen. Heb je die niet ontvangen? Stuur dan een mail naar
support@concapps.nl.

Deel 1 Vullen van de inhoud
Stap 1 - Beheer ruimtes;
Stap 2 - Beheer types;
Stap 3 - Les toevoegen;
Stap 4 - Instellen van les reserveren.
Deel 2 Vakantie en alternatieve roosters
Stap 1 - Rooster aanmaken;
Stap 2a - Rooster invullen optie 1 (bestaande lessen);
Stap 2b - Rooster invullen optie 2 (nieuwe lessen);
Deel 4 - Tips
Deel 3 Overzicht leden en lesreserveringen
Overzicht leden;
Overzicht lesreserveringen (optie 1: snel; optie 2: uitgebreid).
Deel 4 Extra uitleg & tips
Lesrooster overzicht;
Filterfunctie;
Bulkacties.

Deel 1 – Vullen van de inhoud
Om het lesrooster in te vullen moeten er een aantal zaken voorbereid worden. Hier volgen de
stappen die je moet doorlopen.

Stap 1 | Beheer ruimtes

Stap 1a:
Log met uw gegevens in op de site
http://cms.concapps.nl/
Je bent nu op het homescherm in het CMS.
Klik op ‘Bewerk content’

Stap 1b:
Ga vervolgens naar je Lesrooster.

Stap 1c:
Klik op ‘Beheer ruimtes’
en vervolgens op ‘Ruimte toevoegen’

Stap 1d:
Vul hier een ruimte in en kies, indien je werkt
met vestigingen, de bijbehorende vestiging.
Afbeelding en tekst toevoegen is optioneel.
Klik vervolgens op ‘Opslaan’
Voeg zo al je ruimtes toe.

Stap 2 | Beheer types
Stap 2a:
Klik opnieuw op lesrooster en ga naar ‘Beheer
Types’.
Voordat je een type gaat toevoegen ga je
categoriseren. Ga hiervoor naar ‘Beheer
categorieën’ en klik op ‘Categorie toevoegen’.
Voer alle categorieën in die je hebt.

Denk aan Dans, Conditie, Krachttraining, small
group training, spinning, etc.

Stap 2b:
Ga terug naar het lesrooster en klik nogmaals
op ‘Beheer types’. Hier klik je op ‘Type
toevoegen’ en voeg je alle lestypes toe.
Hieraan koppel je tevens een van de eerder
ingevoerde categorieën. Het is belangrijk om
bij elk type een geschikte afbeelding te
gebruiken. Deze zijn terug te zien in het
lesrooster in de app. Daarnaast is het aan te
raden om overal een goede lesomschrijving toe
te voegen.

Indien je werkt met lesreserveringen:
- Vul bij het type ook in of deze les te
reserveren is (aanvinken).
- Geef vervolgens aan of je gebruik wil maken
van een wachtlijst en hoe groot deze wachtlijst
is.
- Ook kan je een tijdvenster instellen
(aanvinken)
- vervolgens vul je het tijdslimiet in door aan te
geven vanaf hoeveel uren van te voren
gereserveerd kan worden, tot hoe lang in
minuten voor aanvang van de les de
reservering sluit.
Stap 2c (optioneel):
Indien je je lessen aan een vaste instructeur wil
koppelen moet je de namen onder
instructeurs/team toevoegen. Deze zullen
vervolgens bij het invoeren van het lesrooster
verschijnen (zie volgende stap).

Stap 3 | Les toevoegen
Stap 3a:
Alle voorbereiding is gedaan. We kunnen nu
het rooster in elkaar gaan zetten.
Ga naar het Lesrooster en klik op ‘Les
toevoegen’.
Stap 3b:
Vul het type les in, de dag(en) waarop deze
gegeven worden en op welke tijd.
Geef aan in welke ruimte de les gegeven wordt
en klik op opslaan.
Het toevoegen van een instructeur is
optioneel.
Indien je de les inactief zet, dan is de les wel
toegevoegd in CMS, maar niet zichtbaar in de
app.

Stap 4 | Instellen van les reserveren
Om je lesreservering in werking te zetten, moet je nog een aantal extra stappen doorlopen.
De stappen zijn hieronder beschreven.
Stap 4a:
Bij het aanmaken van types heb je al
aangegeven of het type les reserveerbaar is,
wat de wachtlijst is en hoe lang men kan
reserveren. (zie stap 2b onder beheer types)
Ga terug naar ‘Beheer Ruimtes’ en klik op de
bewerken knop voor de eerst ingevoerde
ruimte.

Stap 4b:
In deze ruimte ga je aangeven hoeveel
plaatsen er in die zaal beschikbaar zijn, dus
hoeveel plekken gereserveerd kunnen worden.
Onder de capaciteit zie je ‘alternatieve
capaciteit’. Hierin kan je onderscheid in
capaciteit aangeven per les type.

In een zaal past bij Zumba bijvoorbeeld 50
man, maar met steps 25. Hier heb je de
mogelijkheid om dat onderscheid te maken.
Voor Zumba zullen dus 50 plekken te
reserveren zijn en bij Steps 25.
Klik vervolgens op opslaan en doe dit
vervolgens bij al je toegevoegde ruimtes.
Let op: om je lesreserveringen te laten
werken moet je voor elk les type een
alternatieve capaciteit invullen. Vul hiervoor bij
voorkeur de standaard capaciteit in. Onthoud
dus als je in de toekomst een type les toevoegt
aan je lesrooster, dat je ook in ruimtes hiervoor
de capaciteit benoemt.

Deel 2 – Vakantie- en alternatieve roosters
In het CMS kan je eenvoudig aangeven wanneer de verschillende openingstijden of lessen
plaatsvinden. Hierin is het nu ook mogelijk om diverse vakantieroosters aan te maken.

Stap 1 - Rooster aanmaken

Hiervoor klik je op ‘Beheer Roosters’
En vervolgens op 'Voeg rooster toe'

Vul een naam voor je rooster in.
Geef aan hoe lang het rooster geldig is.

Het kerstrooster geldt bijvoorbeeld tussen 21
december 2015 tot en met 31 december 2015.
Na deze periode zal het kerstrooster
automatisch uitschakelen en het ‘hoofdrooster’
weer op de voorgrond treden.
Wil je volgen jaar dit rooster hergebruiken? Dan
kan je een nieuwe periode voor het rooster
toevoegen.

Rooster invullen - optie 1
Als je een vakantierooster hebt aangemaakt kan je deze op 2 manieren vullen in het CMS. De
lessen die overeenkomen met het hoofdrooster kan je het makkelijkst op deze manier
invullen.
Klik op lesrooster boven in het menu, je ziet
dan alle lessen weergegeven.

Druk op het toevoeg icoontje (hiernaast
weergegeven) bij de les die je ook in het
nieuwe rooster wilt hebben.

Klik op de button onder selecteer rooster. In
dit geval 'Hoofdrooster'

Plaats vervolgens vinkjes voor de roosters
waarin de les zichtbaar moet worden. Klik
vervolgens op 'Ok'

Standaard wordt de nieuwe les op elke dag
getoond in het rooster. Als dit niet het geval is
moet u de dag van de les opnieuw ingeven.

Vervolgens klik je op 'opslaan en terug naar
overzicht'.
Dit doe je met alle lessen die je in het rooster
wil toevoegen.

Rooster invullen - optie 2
Als je een vakantierooster hebt aangemaakt kan je deze op 2 manieren vullen in het CMS.
Lessen die afwijken van het hoofdrooster kan je op deze manier toevoegen. Dit werkt
hetzelfde als normaal lessen toevoegen.
Klik op nieuwe les toevoegen.
Geef aan in welk rooster de les zichtbaar moet zijn.

Wil je een ‘special’ toevoegen zoals “Kerst
Spinning” dan moet je hier uiteraard nog wel een
type voor aanmaken, voordat je dit kan selecteren
bij het lessen aanmaken.

Let op: Je moet het rooster minimaal één week
voor aanvang van het kerstrooster volledig hebben
ingevuld. Start je kerstrooster op 21 december,
dan vul je het kerstrooster uiterlijk op 14
december in. Het systeem heeft een week nodig
om elke dag van de week om te zetten naar het
nieuwe rooster.

Het vakantierooster is aangemaakt! Maar hoe gaat dat in zijn werk?
Wat ziet de eindgebruiker?
Nadat de app geupdate is met deze functionaliteit kan de eindgebruiker filteren op de diverse
roosters. Het rooster wat op dat moment actief is, wordt standaard gebruikt als filter. Maar
men kan tijdens het kerstrooster ook filteren op het hoofdrooster, of elk ander rooster wat op
dat moment beschikbaar is. Zo weet men ook tijdens het kerstrooster wat er in het nieuwe
jaar op ze staat te wachten.
Hoe gaat dit dan met lesreserveren?
Werk je met lesreserveren? Dan is dit ook ideaal voor jou! Door de einddatum van het
vakantierooster kan het lesreserveren ook gedurende die tijd doorgaan. Tijdens het normale
rooster kan men alvast reserveren voor het vakantierooster en andersom!
Extra tip voor vakantieroosters!
Denk ook aan de mogelijkheid voor notificaties. Zodra u de app opent komt er een melding
tevoorschijn. U kunt dit instellen voor een bepaalde periode, iedere keer dat iemand de app
opent. Hiermee kunt u dus mensen eenvoudig wijzen op de vakantieroosters, zonder ze lastig
te vallen.

Deel 3 – Uitleg overzicht van leden en lesreserveringen
Overzicht van leden

We beginnen bij het begin. Hoe vind ik alle
leden terug?
Dit kan via het hoofdmenu.
Vervolgens klik je op ‘Leden’

Vervolgens kom je op een scherm waarin je je
ledenoverzicht hebt staan. Hierbij zie je de
benodigde informatie van je klanten. Links zie
je de naam van de klant. In het onderstaande
voorbeeld zie je verder gebruikersnaam en
geboortedatum staan.

In dit voorbeeld zijn dat de inloggegevens van
de klant. In sommige systemen is het mogelijk
om met e-mail, naam, of pasnummer in te
loggen.

Indien je op het ‘bewerken’ logo klikt, kom je
uit op de detailpagina van de desbetreffende
klant. Hierin vind je meer informatie over de
klant, heb je de mogelijkheid om gegevens aan
te passen en de klant te blokkeren. Indien je dit
doet, heeft de klant niet meer de mogelijkheid
om lessen te reserveren.
Daarnaast kan je een vestiging ingeven. Als je
dit doet, zal het alleen mogelijk zijn om bij die
vestiging te reserveren.

Overzicht van lesreserveringen
Om inzicht te hebben in je lesreserveringen,
gaan we terug naar het lesrooster.
Dit doe je door in het hoofdmenu op ‘Bewerk
content’ te klikken
Vervolgens op ‘Lessen’ in de menubalk.

Er zijn 2 manieren om een overzicht van je lesreserveringen te krijgen. Hieronder staan de
twee opties: optie 1 de snelle manier, optie 2 de uitgebreide manier.

Optie 1: de snelle manier

Klik in het lesoverzicht op het icoontje
hiernaast weergegeven, bij de les waarvan je
het overzicht wil opvragen.

Je komt in het overzichtsmenu uit van je
lesreserveringen. Hierin kan je per les zien
hoeveel reserveringen er zijn, hoeveel er nog
vrij is en hoe groot (eventueel) de wachtlijst is
Door op de ‘Bewerken’ knop te klikken krijg je
een detailpagina van alle registraties.

Op deze pagina kan je mensen van de
reserveringslijst verwijderen en kan je de
reserveringslijst uitprinten.

.

Optie 2: de uitgebreide manier
Als je snel de reserveringslijst uit wilt printen, dan is optie 1 een snelle en handige manier.
Maar er is nog veel meer wat je met ons lesreserveringssysteem kan doen. Indien je meer
inzicht wil hebben in de lessen, reserveringen, bezetting en contact op wil nemen met de
inschrijvers, dan kies je voor optie 2.

Ga in het CMS naar je lesrooster
Klik op ‘Reserveringen’
Je komt hier uit op een pagina met een
uitgebreid overzicht van al je te reserveren
lessen. Extra uitleg over het schema is
hieronder weergegeven.

Om de waslijst met informatie duidelijker en
overzichtelijker te maken, kan je wat filters
toepassen.
Je kan een start en einddatum aangeven voor
je overzicht. Ook kan je een periode aangeven,
bijvoorbeeld ‘de afgelopen 7 dagen’. Tevens
kan je filteren op instructeur, type les of
categorie.
Klik na het ingeven altijd op ‘Filter’ om je
opdracht uit te voeren. De lijst zal zich
vervolgens aan jouw zoektermen aanpassen.

De lijst kan je afdrukken door op ‘printen’ te
klikken of opslaan door op de 'opslaan' button
te klikken.

Ook kan je een overzicht rapportage maken.
Hiervoor scrol je helemaal naar beneden van
de pagina en klik je op ‘Overzicht

In de bezettingsrapportage kan je meten hoe
jouw lessen gereserveerd worden, gemeten
volgens verschillende maatstaven. De
bezettingsrapportage wordt gemaakt vanuit
het overzicht van je lessen.
Indien je een filter aan hebt staan voor je
lessen overzicht, dan zal deze mee worden
genomen in de rapportage.

Extra uitleg & tips
We hebben geprobeert om het zo gemakelijk mogelijk voor jullie te maken. Toch is het handig
om soms wat tips en uitleg te krijgen, die jullie zullen helpen het CMS makkelijker en sneller
te kunnen gebruiken.

Lesrooster overzicht

Aanvinken om bulkacties uit te voeren
Naam
Type les.
Vestiging Indien gewerkt wordt met vestigingen is hier te zien om welke locatie het
gaat. Indien niet gewerkt wordt met vestigingen staat hier ‘Hoofdvestiging’
Dag
Dag van de les.
Tijd
Start- en eindtijd van de les.
Actief
Ja/Nee. Dit geeft aan of de les op dit moment wel of niet zichtbaar is in de
app.
Bewerken van de les.
Lesgegevens kopiëren in nieuwe les.
Opvragen van overzicht in lesreservering en bezetting.
Les verwijderen.

Filterfunctie in het lesrooster
Indien je dingen wil bewerken of aanpassen in je lesrooster is het soms lang zoeken om de
juiste les te vinden. Hiervoor hebben we een filter mogelijk gemaakt. Je kan hierbij zoeken
instructeur(s), type les(sen) en vestiging(en). Klik vervolgens op filter en alleen jouw
opgevraagde zoekresultaten zullen zichtbaar zijn in het overzicht.

Bulkacties uitvoeren
In het lesoverzicht is het mogelijk om meerdere lessen aan te vinken. Vervolgens is het via
deze functie mogelijk om de geselecteerde items in één keer te activeren of deactiveren.
Hiermee maak je alles zichtbaar (activeren) of onzichtbaar (deactiveren) in de app. Dit is
handig voor je zomerrooster of het tijdelijk uitvallen van een bepaalde (groep) lessen.
Bijvoorbeeld als je spinningzaal gerenoveerd wordt.

