Handleiding Beschikbaarheid Planner:
Welkom bij de handleiding voor de Beschikbaarheid Planner van Just-4-kids! In deze handleiding
zullen wij kort uitleggen hoe u met deze planner om kan gaan en hoe u uw beschikbaarheid kan
invullen. Als het goed is heeft u reeds van ons een account en wachtwoord gekregen dus we gaan
meteen aan de slag met inloggen!
1. Vanaf de pagina waar u deze handleiding heeft gevonden, kan u rechts boven op
“Beschikbaarheid Planner” klikken.

2. U krijgt vervolgens dit scherm te zien:

3. Het is handig om vanaf hier de taal op Nederlands te zetten. Als u op de groene knop
“English” drukt, krijgt u een overzicht te zien van alle beschikbare talen. Klik hier op “Dutch”
om de applicatie op Nederlands te zetten.

4. Vervolgens kan u op het inlogscherm uw gegevens invullen, en op Login klikken. U krijgt het
volgende scherm te zien:

5. Op deze pagina kan u op de kalender uw beschikbaarheid aangeven. U doet dit door een op
een dag te klikken of door de knop “+ Afspraak” rechts bovenin te klikken. U krijgt dan dit
scherm te zien:

6. Op dit scherm zijn uw gegevens al ingevuld. U kan hier zelf de start datum/tijd en eind
datum/tijd aanpassen.
Belangrijk: Bij het onderste gedeelte van dit formulier klikt u op: “Selecteren” en klikt u
vervolgens op “Just-4-Kids Deze selecteren”. Dit is belangrijk voor de afhandeling van het
formulier en uw beschikbaarheid.

7. Als u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u onderaan op “Opslaan”. Uw beschikbaarheid is nu
toegevoegd aan de kalender!
8. Er is ook de mogelijkheid om specifiek aan te geven dat u niet beschikbaar bent. Dit doet u
op dezelfde manier als het plannen van een afspraak maar nu gebruikt u de “+ Niet
Beschikbaar” knop, rechts bovenin.
Extra:
Mocht u bepaalde persoonsgegevens, uw wachtwoord of andere gegevens willen wijzigen, kan u dit
bij de tab: “Instellingen” doen.
Voor alle overige vragen verzoeken wij u om ons een e-mailbericht te sturen naar info@just-4-kids.nl
Met vriendelijke groet, Nathalie en Natalja.

