Werkplaatsregistratie verbeterd: 3 belangrijke wijzigingen
In de nieuwste versie van Plan-de-CAMpagne (V5.5) is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de
werkplaatsregistratiemodule. De interface is verbeterd en u kunt voortaan gemakkelijk de instellingen in de
werkplaats afstemmen op uw persoonlijke situatie. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij
gezet.

1. Instellingen individueel instelbaar
Touchscreen
Werkt u met een touchscreen in de werkplaats? Dan kunt u in het vervolg de instellingen per werkstation
naar eigen wens inrichten. Denk aan:
•
•
•

Knoppen zijn groter en instelbaar waardoor beter leesbaar
De grootte van de tekst is instelbaar
Weergave van grotere cijfers voor invoeren van getallen

Om de Touchscreenmodus aan te zetten, gaat u naar PdC » Instellingen » Persoonlijke instellingen »
Werkplaatsregistratie » Algemeen

Instellingen van de knoppen:
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Weergave grotere cijfers bij invoeren getallen:

Beperkingen
Deze verbetering is aldus een Plan-de-CAMpagne-gebruiker een grote klapper: U kunt in de instellingen
voortaan beperkingen per werkplek toevoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen welke medewerkers mogen
klokken en uit welke machines er gekozen kan worden. Zeg maar vaarwel tegen het scrollen en zoeken!
Ga naar PdC » Instellingen » Persoonlijke instellingen » Werkplaatsregistratie » Beperkingen

Begroetingsscherm
De nieuwe versie heeft een begroetingsscherm dat duidelijk laat zien of u in- of uitgeklokt heeft. Hoe lang
het begroetingsscherm moet worden weergegeven is zelf in te stellen. U kunt een waarde aangeven tussen
0,1 en 5 seconden.
Ga naar PdC » Instellingen » Persoonlijke instellingen » Werkplaatsregistratie » Algemeen
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2. Interface opgefrist en verbeterd
Foto of avatar personeel
U kunt in versie 5.5 een foto of avatar toevoegen van het personeel. Dit geeft bij de werkplaatsregistratie
een overzichtelijk beeld en verlaagt de kans op bedieningsfouten. In verband met de AVG heeft u wel
toestemming nodig bij het plaatsen van een profielfoto. Alternatief is een avatar.
Ga naar Stamgegevens » Personeel » Personeel » Personalia » Overige personalia. Rechts bij Icon kunt u
met de rechtermuisknop een foto of icoon toevoegen.

Icoon interne bewerking
Net als bij het personeel is het ook mogelijk om een icoon van een interne bewerking toe te voegen om de
kans op bedieningsfouten te reduceren. Om een icoon bij een interne bewerking toe te voegen gaat u naar:
Stamgegevens » Bewerkingen » Interne Bewerkingen » Algemeen. Via rechtermuisknop » Figuur openen
kunt u in dit veld een afbeelding inlezen die de bewerking visueel weergeeft.

Opmerking:
De gekozen afbeeldingen of avatars moeten van het bestandstype .BMP zijn. Andere formaten kunt u met
bijvoorbeeld Paint eenvoudig omzetten:
•
•
•

Open het .PNG-bestand in Paint
Verschaal de afbeelding naar +/- 250 x 250 pixels
Sla op als .BMP

U kunt Paint ook gebruiken om de grootte van de afbeelding te wijzigen. Een foto van meerdere MB’s
gebruiken heeft geen zin.
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Duidelijk overzicht werkplaatsregistratie
Zoals eerder aangegeven is de interface opgefrist en verbeterd. Velden zijn duidelijker en beter leesbaar
geworden. Hiermee is een veelgehoorde wens in vervulling gegaan: Na het aan- of afmelden in de
werkplaatsregistratie krijgt u een overzichtelijk begroetingsscherm te zien, zodat duidelijk is of er aan- of
afgemeld wordt. Ook is helder met welk rooster er geklokt is/gaat worden.
Bij de knoppen ziet u duidelijk wie aanwezig is (groen) en wie niet (rood).
Werkt u in een bedrijf met veel medewerkers? Dan begrijpt u dat de foto’s of avatars u helpen bij het vinden
van uw naam!

3. Meldingen aanmaken voor meerdere regels tegelijkertijd
Deze verbetering is er op veler verzoek: Er is een extra scherm in de werkplaatsregistratie bijgekomen om
meerdere productmeldingen in te voeren. Het scherm is te openen via de knop » Meerdere meld (A).
Deze knop is zichtbaar als de persoonlijke instelling » Mogelijk om voor meerdere regels tegelijkertijd een
melding aan te maken (B) aanstaat. Ga hiervoor naar PdC » Instellingen » Persoonlijke instellingen »
Werkplaatsregistratie.
In het onderstaande screenshot ziet u dat de knoppen groter zijn in vergelijking met versie 5.4. Het groene
vinkje links bovenaan geeft aan dat er is ingeklokt. Rechtsboven bij de i van informatie kunt u kijken met
welk rooster er is ingeklokt.
De knop Meerdere meld. is actief wanneer er:



ingeklokt is
minimaal 1 directe regel actief is
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Via het scherm kunt u vervolgens gemakkelijk automatisch alle lopende regels gereedmelden of per regel
producten goed- of afkeuren.

A

B

Meer informatie over updaten naar versie 5.5
De benoemde functionaliteiten van de werkplaatsregistratie zijn beschikbaar in versie 5.5. Overweegt u om
uw bedrijfsadministratie te updaten? Neem dan contact op met uw accountmanager. Ook wanneer u uw
bedrijfsproces eens onder de loep wilt nemen, zijn onze collega’s u graag van dienst.
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