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WERKVERDELING - OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN 

De werkverdeling staat als een lijst onder het tabblad Uitvoering 

HOE MAAK JE EEN REEKS VAN WERKPLANNEN? 

Stap 1: Duid het dossier aan waarvoor je de werkverdeling wil zien;   ->  

Stap 2: Klik op het tabblad Uitvoering 

 

Stap 3: Maak een nieuw werkplan, klik op  - > 

Stap 4: Een nieuwe fiche voor het Werkplan opent. 
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STAP 4: EEN NIEUWE FICHE - VERKLARING VAN DE BESCHIKBARE VELDEN 

Deel 1: de basisvelden van het werkplan 

Stap 1: Kies voor welk calculatiemodel je een nieuw werkplan opstelt. 

 

Je kan voor vijf verschillende parallelle calculaties verschillende reeksen 

van werkplannen opstellen. 

Bepaal de reeks van calculatiemodellen in de Klant Opties. 

Om het aantal en de naam van de calculatiemodellen aan te passen volg je deze stappen: 

1. Duid de Klant (Dossier of hoofdgebouw) aan; 

2. Ga naar Klant; 

3. Kies Opties; 

4. Kies aantal Plantypes en geef ze een naam. 

 

Stap 2: Kies voor welke periode je een nieuw werkplan opstelt. 

 

Je kan voor zes verschillende perioden werkplanreeksen. 

Stap 3: Kies een unieke code voor het werkplan.   -> 

Deze code (ID) kan je achteraf niet veranderen. 
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Stap 4: Geef voor alle dagen in het veld Gem. dezelfde tijd, of per weekdag een andere tijd in aantal minuten 

voor dit werkplan. 

De toegewezen tijd is de maximale tijd in minuten die de software mag toewijzen voor schoonmaaktaken 

in dit werkplan. 

 

Stap 5: Geef voor elke werkdag aan op welk tijdstip dit werkplan mag starten, gebruik de notitie uu:mm. 

Klik met de rechter muisknop op het eerst ingevulde tijdstip en de software kan deze starttijd overnemen 

voor alle weekdagen. 

 

Stap 6: Kies de schoonmaaktaken die je in dit werkplan opneemt. 

 

Klik op de Werktype lijn met: 

Rechter muisknop: Duid hiermee alle werktypes aan in dit veld of per lijn die je WEL opneemt in het 

werkplan 

Linker muisknop: Duid hiermee alle werktypes aan in dit veld of per lijn die je NIET opneemt in het 

werkplan 

 

 

Sluit af door op de OK knop te klikken.   ->  

In stap 5 verklaar ik hoe je extra sorteervelden opmaakt. 

  


