Zelf plannen bardiensten.

Een nieuw barplansysteem dat we voor 2018 gevuld hebben met de informatie uit afhangbord.nl.
Voor 2019 moet je weer zelf je bar-/keukendiensten plannen en nu in het barplansysteem van All
United. Het werkt zeker zo gemakkelijk als in afhangbord.nl.
In dit systeem is ook rekening gehouden met de privacy instellingen ingevolge de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ons beleid is niet gewijzigd en dus zijn de privacy instellingen overgenomen uit afhangbord.nl.

Inloggen
Je kunt op 2 manieren inloggen op de ledenmodule en wel;
1. Je kunt inloggen via onze website onder ‘Bardienst’ en
knop ‘All United Login”
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2. Het kan natuurlijk ook via de eigen PC/laptop/i-pad. Je gaat dan naar:
https://pr01.allunited.nl/index.php?section=TCBOEMERANG

Als gebruikersnaam vul je je KNLTB-nummer in (staat op je tennispas).
OPM: Je hoeft dan nog niets in te vullen bij ‘Wachtwoord’.
Je ontvangt dan een “Wachtwoord” middels een mail in je eigen mailbox.
LET OP: Het juiste e-mailadres moet dan wel bekend zijn bij onze ledenadministratie.
Is dit niet meer correct dan kun je dit wijzigen door een e-mail te sturen naar:
ledenadm@tc-boemerang.nl

Na ontvangst van de mail met je “Wachtwoord” moet je dit na het inloggen als eerste wijzigen in een
nieuw eigen “Wachtwoord” (noteer dit wachtwoord voor jezelf).

Na het inloggen kom je dan in onderstaand scherm.
Hier zie je dan je eigen gegevens zoals die bij TC Boemerang bekend zijn.
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Bardiensten plannen
Je ziet nu aan de linkerzijde een menu.
Voor het plannen klik je “Bardiensten” aan.
Je krijgt dan (in dit geval als voorbeeld) week 33 te zien met de vrije diensten op een (of meerdere)
dag(en).
Je kunt hier dus kiezen voor de maand die je het beste uitkomt (klik op de betreffende maand).
De bardiensten worden op datum en per weeknummer weergegeven.
Je kunt hier ook zien of het een bardienst is die je alleen draait of met meerderen (cijfer geeft aantal
aan).

Na het vinden van de juiste datum en dienst(en) klik je op “inschrijven”.
Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.
Je naam staat dan al in het blauwe vak onder “Relatie”.
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Door het klikken op “inschrijven” is deze bardienst op jouw naam gezet.

Je komt nu weer in het scherm dat je te zien kreeg na het klikken op “bardiensten” in het linkermenu.
Je kunt dit scherm herkennen aan het woord “Diensten rooster” linksboven Maanden.
Je kunt nu de volgende maand / datum en dienst opzoeken en klikken op “inschrijven”.
Deze dienst is dan ook op jouw naam gezet.
Deze werkwijze kun je voor elke volgende te plannen bardienst herhalen.

Hoeveel bar-/keukendiensten heb ik al gepland?
Dit kun je zelf raadplegen en een en ander staat beschreven in het op onze website te raadplegen
document: “ Raadplegen eigen bardienst, ook tbv ruiling ”
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