BEHEERDERSHANDLEIDING
Schema’s aanmaken tbv functionaliteiten

SCHEMA’S AANMAKEN TBV FUNCTIONALITEITEN
Schema’s kunnen worden ingezet bij de volgende functionaliteiten:
 Acceptatie Selectieve Oproepen
 Weigering Selectieve Oproepen
 Sequentieel Rinkelen
 T-Mobile Anywhere
Met het schema en de bijbehorende gebeurtenis, kunt u voorwaarden instellen voor wanneer de betreffende
functionaliteit uitgevoerd wordt. U kunt bijvoorbeeld instellen dat sequentieel rinkelen enkel optreedt op de dagen dat
uw medewerker thuis aan het werk is.
Er zijn twee soorten schema’s: een vakantieschema en een tijdschema. Naast een groepsschema kan er ook een
persoonlijk schema worden ingesteld. Dit kunt u voor de gebruiker doen, of de gebruiker kan dit zelf instellen via My TMobile.
Om een schema te kunnen inzetten dient er eerst een schema aangemaakt te worden en daarna een gebeurtenis aan
het schema te worden gekoppeld, bijvoorbeeld een skivakantie.
Deze handleiding behandelt de volgende onderwerpen:
 Schema bekijken, verwijderen, toevoegen en wijzigen
 Gebeurtenis bekijken, verwijderen, toevoegen en wijzigen
1. SCHEMA
1.1 Schema bekijken en verwijderen
1) Gebruik de pagina Groep – ►Profiel - Schema om schema’s te bekijken en eventueel te verwijderen.

2) Zoek een schema met behulp van de zoek criteria of bekijk alle schema’s.
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3) Om een schema te verwijderen vink het selectievakje Verwijderen in de regel van het betreffende schema aan. Het
schema wordt verwijderd als u kiest voor Toepassen of OK.
4) Kies voor Annuleren om de pagina te verlaten zonder op te slaan.
1.2 Schema toevoegen
Gebruik de pagina Groep – ►Profiel - Schema om een schema toe te voegen voor uw groep. Een schema toevoegen
via deze pagina resulteert in een schema zonder activiteiten.
1) Kies voor het menu Groep – ►Profiel - Schema.
2) Kies voor Toevoegen.

3) Geef een naam voor het schema in het Naam Schema veld.
4) Kies het type schema dat u wilt aanmaken:
- Kies voor Vakantie om een vakantieschema aan te maken.
- Kies voor Tijd om een tijdschema aan te maken.
5) Kies voor Toepassen of OK om uw wijzigingen op te slaan.
1.3 Schema wijzigen
Gebruik de pagina Groep – ►Profiel - Schema – Wijzigen schema om de naam van een schema te wijzigen.
1) Kies voor de pagina Groep – ►Profiel - Schema.
2) Kies voor Aanpassen in de regel van het schema dat u wilt wijzigen.

3) Om de naam van het schema te wijzigen typt u een andere naam in het invoerveld in.
4) Kies voor Toepassen of OK om uw wijzigingen op te slaan.
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2. GEBEURTENIS
2.1 Gebeurtenis toevoegen
Aan een schema moet een gebeurtenis toegevoegd worden, die bepaald wanneer het schema moet functioneren.
1) Kies voor de pagina Groep – ►Profiel - Schema.
2) Kies voor Aanpassen in de regel van het schema dat u wilt wijzigen.
3) Kies voor Toevoegen.

4) Geef in het Naam Gebeurtenis veld de naam van de gebeurtenis in.
5) Geef een startdatum in het Startdatum veld in.
6) Geef een starttijd in het Starttijd veld in het formaat (UU:MM) in.
7) Geef een einddatum in het Einddatum veld in.
8) Geef een eindtijd in het Eindtijd veld in het formaat (UU:MM) in.
Opmerking – Als het selectievakje Hele dag is aangevinkt zijn de starttijd en eindtijd velden niet beschikbaar.
9) Geef het gewenste herhaalschema aan in het drop down menu. U kunt kiezen tussen Nooit, Dagelijks, Wekelijks,
Maandelijks of Jaarlijks. Het selecteren van Nooit geeft aan dat de gebeurtenis eenmalig is.
- Geef de dagelijkse frequentie en herhaling in als u kiest voor Dagelijks.
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- Geef de wekelijkse frequentie en herhaling in als u kiest voor Wekelijks. Selecteer tevens de dagen van de week
waarop de gebeurtenis plaats vindt.

- Geef de maandelijkse frequentie en herhaling op als u kiest voor Maandelijks. Selecteer tevens de dagen van de
maand waarop de gebeurtenis plaats vindt. U kunt kiezen voor een specifieke dag in de maand of voor de <X>
de dag van de <Y>de week.

- Geef de jaarlijkse frequentie en herhaling in als u kiest voor Jaarlijks. Selecteer tevens de dag in het jaar waarop
de gebeurtenis plaats vindt. U kunt kiezen voor een specifieke dag of voor een dag in een week van een maand.

10)

Indien de gebeurtenis terugkerend is dan moet het einde van de gebeurtenis serie worden aangegeven.
Selecteer een van de volgende opties:
- Nooit
- Na <X> gebeurtenissen
- Datum, selecteer een einddatum.

11)

Om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar de vorige pagina kies dan voor OK.

2.1 Gebeurtenis bekijken verwijderen of wijzigen
Gebruik de pagina Groep – ►Profiel - Schema om een gebeurtenis te bekijken, verwijderen of wijzigen, voor een
geselecteerd schema.
1) Kies het menu Groep – ►Profiel - Schema.
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2) Kies voor Aanpassen in de regel van het schema waaraan de gebeurtenis is gekoppeld die u wilt bekijken,
verwijderen of wijzigen.

3) Om een gebeurtenis te verwijderen vink het selectievakje Verwijderen in de regel van de betreffende gebeurtenis
aan. Het schema wordt verwijderd als u kiest voor Toepassen of OK.
4) Om een gebeurtenis te bekijken of te wijzigen, kies voor Aanpassen in de regel van de gebeurtenis.

5) Bekijk en wijzig de gebeurtenis naar wens.
6) Kies voor Toepassen of OK om uw wijzigingen op te slaan.
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