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1. Kenmerken van module Easy ONLINE V3.0
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgebreide grafische mogelijkheden zodat de online pagina beter aansluit bij uw website.
U krijgt de beschikking over uw eigen online dashboard. Hierdoor krijgt u zelf meer controle
over uw online reserveringen en gedane transacties. Ook wordt de complete inrichting van
uw reserveringssite hier geregeld. Dit dashboard heeft drie wachtwoordbeveiligde
gebruikersniveaus met bijbehorende gebruiksmogelijkheden.
Verbeterde klantinterface, waardoor uw klant nog eenvoudiger de reserveringsstappen kan
doorlopen.
Klantregistratie en -verificatie op basis van e-mailadres i.p.v. postcode.
Eenvoudig gebruik van afbeeldingen
Uitgebreide mogelijkheden voor teksten en extra informatie
Gebruik mogelijk in een zogenaamd I-frame op uw eigen website
Diverse afhandelingsmethodes, al of niet afhankelijk van het bedrag of het aantal personen,
per reserveringssoort instelbaar
- reservering direct plaatsen
- e-mailverificatie noodzakelijk
- volledige betaling noodzakelijk
- deelbetaling noodzakelijk
Uitgebreide limieten instelbaar per reserveringssoort
- exacte starttijd en/of tijdsduur
- maximaal of minimaal te boeken vanaf
- minimum/maximum aantal personen
maximaal aantal personen per tijdstip/unit
De mogelijkheid om uw klanten directe bijverkoop (extra’s) te bieden tijdens het online
reserveren (bijv. koffie met gebak, portie bitterballen etc.).
Eventuele korting (in procenten of in bedrag), per reserveringssoort instelbaar
Eventuele kortingcode uitgeven ter bevordering van een herhalingsbezoek
Via Mollie vele, verschillende betalingsmogelijkheden mogelijk voor uw klanten, w.o.
overboeking, Ideal, PayPal en verschillende creditkaarten.
Zogenaamde deeplinks zelf instelbaar
Bepaal zelf hoeveel ruimte u vrij geeft voor online reserveren.
Bevestigingsdocumenten en e-mailberichten zelf op te maken in HTML
Gedetailleerde transactieoverzichten met meerdere, instelbare variabelen.
Transactieoverzichten zijn te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Zoekfunctie in transactiehistorie met meerdere zoekvariabelen

Extra in module Easy ONLINE V3.0-PLUS:
•
•
•
•
•
•
•

Aanmaak van unieke kortingscodes met codegenerator
Uitgifte mogelijk van eigen kortingscodes
Aanmaak van waardebonnen, strippenkaarten en abonnementen met unieke code
Documenten zijn te mailen of te printen
Online verkoop van abonnementen, strippenkaarten en kortingsvouchers met unieke code
Administratie en verwerking van codes
Administratie en overzicht van uitgegeven waardebonnen, strippenkaarten en
abonnementen.
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2. Inleiding
De online module wordt standaard door Easy Reservation Nederland ingericht met een startpagina
met één of meerdere groeppagina´s. Een groeppagina is dan een verzameling bij elkaar behorende
reserveringen of arrangementen, bijv. alle aanbiedingen, alle all-in arrangementen of alle
kinderarrangementen.
Iedere pagina bevat één of meerdere webblokken (zie afbeelding)

Afhankelijk van de instellingen van de module komt een klant door te klikken op een webblok direct
in het reserveringsscherm of men gaat naar een specifieke groeppagina.
Door in dit voorbeeld te klikken op webblok 1 gaat de klant direct naar het reserveringsscherm
‘Bowlen’. Door te klikken op bijvoorbeeld webblok 3 gaat men naar de groep ‘All-in arrangementen’,
waar in dit geval uit drie mogelijkheden gekozen kan gaan worden (zie afbeelding).
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3. Online dashboard
Een belangrijk, nieuw, onderdeel van de module Easy ONLINE V3.0 is het online dashboard dat ook
voor u als ondernemer toegankelijk wordt. Dit is eigenlijk het kloppend hart van de module waar alle
instellingen geregeld worden. Het dashboard kent twee, wachtwoordbeveiligde, gebruikersniveau’s
en ieder niveau kent zijn eigen gebruiksmogelijkheden (de nummers in de afbeelding geven aan
welke tabbladen beschikbaar komen):
1. Als standaard user - te openen met het User password (tabblad 1 t/m 5*)
2. Als expert user - te openen met het Expert password (tabblad 1 t/m 7*)
*) Tabblad 5 is alleen beschikbaar als ook het onderdeel Easy ONLINE V3.0 PLUS afgenomen is .
De tabbladen 8 en 9 zijn alleen toegankelijk voor Easy Reservation Nederland.

Bij oplevering van de online module krijgt u direct de beschikking over het user password. In een
later stadium krijgt u, in overleg met Easy Reservation Nederland, ook de beschikking over het expert
password.

2. Inloggen op het online dashboard
Link naar
startpagina*:
Cliënt ID*:
User password*:
Expert password*:
*)Vul als geheugensteuntje in bovenstaande tabel uw gegevens in

Ga naar https://easyreservationpro-online.com/reservation
Het volgende inlogscherm zal dan verschijnen
•
•
•

Voer uw Client ID in
Voer vervolgens het benodigde password in
Klik op de knop [Login]
Let op! Invoer is hoofdlettergevoelig.

In hoofdstuk 2 geven we een korte uitleg over de verschillende tabbladen van het online dashboard.
Aan de inrichting van de webblokken en de aanmaak, uitgifte en verwerking van vouchers geven we
respectievelijk extra aandacht in de hoofdstukken 3, 4 en 5.
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4. De tabbladen van het dashboard
Tabblad Pagina’s
Op dit tabblad kunnen pagina’s aangemaakt of verwijderd worden.

In het vak ´Omschrijving´ wordt een naam gegeven waardoor de pagina
herkenbaar is in de lijst en bij ´Pagina tekst´ kan ingevuld worden welke tekst
boven aan de betreffende pagina moet verschijnen. Als u een vinkje plaatst
bij ‘I-frame’ wordt de pagina opgenomen in een zogenaamd I-frame.
Klik na het wijzigen op [Opslaan] of [Annuleer].

Tabblad WebBlokken
Op dit tabblad kunnen de verschillende webblokken gedetailleerd ingesteld worden. In hoofdstuk 3
gaan we hier uitgebreid op in.

Tabblad Opmaak
Op dit tabblad kunnen de kleuren en teksten van de pagina’s en webblokken in beperkte mate
aangepast worden. In deze handleiding gaan we daar verder niet nader op in.
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LET OP! Ga hier voorzichtig mee om als u niet precies weet wat u doet! U kunt de bestaande
opmaak hiermee ongewild verstoren, waarna het lastig kan zijn om deze weer in ere te herstellen.
De knop om deeplinks te downloaden is erg nuttig om te
gebruiken. Als u op deze knop klikt wordt er een tekstbestand
met de naam ‘deeplinks’ gedownload. Vanuit dit bestand kunt u door middel van kopiëren en
plakken per pagina of webblok de juiste URL op uw website plaatsen. Deze URL verwijst dan direct
naar de betreffende pagina of webblok.

Tabblad Documenten

In de online module worden allerlei teksten gebruikt om te communiceren met de klanten. Zo krijgt
men bijvoorbeeld een bepaalde schermtekst te zien als een reservering is gemaakt. Ook worden er
om diverse redenen e-mailberichten verstuurd. Per onderwerp heeft de online module daar
standaardteksten voor, verdeeld over vier tabbladen. Als u reden heeft om een bepaalde tekst te
wijzigen kunt u dat doen op dit tabblad. Als u een tekst heeft gewijzigd en opgeslagen wordt in het
vervolg de aangepaste tekst gebruikt.
In de teksten kunt u gebruik maken van zogenaamde variabelen, waarmee u specifiek informatie
over de reservering kunt toevoegen (zie tabel ‘Replacevariabelen’ aan het einde van dit hoofdstuk).

Tabblad Transacties

Dit tabblad heeft twee sub tabbladen.
In het sub tabblad ‘List’ kunt u een lijst uitdraaien van reserveringen over een bepaalde periode.
Deze lijst is vervolgens te downloaden als Excel- of CSV bestand.
In het sub tabblad ‘Find’ kunt u een lijst creëren met alle reserveringen van een bepaalde dag. Ook
deze lijst is vanzelfsprekend te downloaden.
Op beide sub tabbladen kan geselecteerd worden op verschillende voorwaarden.
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Tabblad Blokkade

Op dit tabblad kunnen reeds aangemaakte enkelvoudige reserveringen of arrangementen voor een
bepaalde periode geblokkeerd worden. In die ingestelde periode is de betreffende reservering of
arrangement dan niet online te boeken.
Een nieuwe blokkade is in te stellen door te klikken op de knop [ Nieuw], waarna het volgende
scherm verschijnt. Hier kunt u de blokkade gedetailleerd instellen.

Tabblad Vouchers
Op dit tabblad kunnen vouchers aangemaakt, uitgegeven en beheerd worden.
Dit tabblad wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 4.
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Tabel Replacevariabelen
Replace variabele
Client_company_name
Client_email

Beschrijving
Bedrijfsnaam van de klant
E-mailadres van de klant

Client_name
Client_number
Client_street_name_number

Naam van de klant
Klantnummer
Adres van de klant

Client_tel
Client_town_zipcode

Telefoonnummer van de klant
Postcode van de klant

Discount_amount

Kortingsbedrag of -percentage

Discount_days

Aantal dagen waarbinnen een volgende reservering plaats
moet vinden om korting te krijgen.
Valuta of procent teken voor opmaak van ‘discount tekst’

Discount_unit
Email_respons_hours

Aantal uren waarbinnen een klant bij e-mailverificatie moet
reageren op een e-mailbericht
Voegt de ‘discount tekst’ toe aan een bericht

Insert_discount_text
Insert_text

Voegt op die plaats een ander (HTML)document in en is
bedoeld voor gebruik in de overkoepelende E-mail opmaak
(E-mail Body).
Datum tot wanneer een optie is verleend
Aantal dagen waarbinnen een betaling moet plaatsvinden

Option_until_date
Payment_respons_days
Payment_respons_minutes
Pre_paid_amount
Reservation_arrival_time
Reservation_confirmation_link

Aantal minuten waarbinnen een betaling moet
plaatsvinden
Vooruit te betalen bedrag

Sender_contact_name

Aanvangstijd van reservering – ingestelde tijd in ERP
Link in een e-mailbericht waarop bij e-mailverificatie geklikt
moet worden om de reservering te bevestigen.
Alle reserveringsgegevens
Datum waarop de reservering gaat plaatsvinden
Nummer waaronder de reservering is geregistreerd
Zet een hyperlink in het document om een betaling te
kunnen doen.
Naam van de contactpersoon van de afzender

Sender_contact_tel

Telefoonnummer van de afzender

Valuta_sign
Voucher_code

Valuta teken
Vouchercode

Reservation_data
Reservation_date
Reservation_number
Reservation_payment_link
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5. Inrichting van de webblokken
In het tabblad WebBlokken kunnen de verschillende blokken van de online module gedetailleerd
ingesteld worden. In deze paragraaf geven we uitleg over deze instellingen.

In principe zijn de instelmogelijkheden voor de webblokken op de startpagina en op de groeppagina’s
gelijk. Daarom behandelen we deze instelmogelijkheden aan de hand van blok 1 (BOWLEN) op de
startpagina.
Als op de bovenste helft van uw scherm de naam van een webblok geselecteerd is kunnen de
instellingen van dat blok op de onderste helft van het scherm ingesteld/aangepast worden.
In bovenstaande afbeelding is het webblok ‘Bowlen’ geselecteerd en in het instellingenscherm kan
dat blok dus ingesteld/aangepast worden (zie onderstaande afbeelding).

Tabblad AANZICHT
Op dit tabblad kunnen de volgende instellingen gemaakt worden:
•
•
•
•

Webblok Aanzicht/Header tekst – Dit is de tekst in de paarse balk bovenaan het webblok
Webblok Aanzicht/Afbeelding – Hier kan de afbeelding van het blok geselecteerd worden
Webblok Aanzicht/Footer Tekst – De verklarende tekst aan de onderzijde van het webblok
Aan de rechterzijde van dit tabblad kan er een ‘meer info’ blok gemaakt worden, die voorzien
kan worden van een afbeelding. Er verschijnt dan een infosymbooltje in het webblok (zie
afbeelding hierboven). Als de klant hier op klikt, kan er extra verklarende tekst verschijnen.
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Tabblad PLAATSING
Op dit tabblad kan ingesteld worden op welke pagina en op
welke positie op de pagina het webblok geplaatst moet worden.
In de regel is dit al juist ingesteld en hoeft er verder niets
aangepast te worden. Webblok 1 staat op level 1, webblok 2
staat op level 2 enz.

Tabblad KLIKACTIES
Hier wordt ingesteld wat er moet
gebeuren als er door de klant op dit
blok geklikt wordt. Hierna worden de
verschillende mogelijkheden besproken.

Klikactie ‘Naar paginagroep’
Als ‘Naar paginagroep’ geselecteerd
wordt kan er doorverwezen worden
naar een specifieke groep.
(Zoals in het voorbeeld op de vorige
pagina blok 3 verwijst naar de groep
‘All-in arrangementen’).

Klikactie Naar accommodatie
‘Naar accommodatie’ verwijst naar een
specifieke accommodatie, in dit
voorbeeld Restaurant.

In het vervolgscherm kan vervolgens
een specifieke reservering uit deze
accommodatie geselecteerd worden,
bijv. vergadering

Klikactie ‘Naar specifieke reserveringssoort’
Hier kan naar een specifieke reserveringssoort
doorverwezen worden (de beschikbare
reserveringssoorten worden vanzelfsprekend
gelezen uit de database van Easy).
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Klikactie ‘Naar specifiek arrangement’
Hier kunt u verwijzen naar een specifiek
arrangement (in dit voorbeeld ‘kidsparty t/m 12
jaar’). Ook kunt u hier eventueel extra informatie
per arrangementsonderdeel toevoegen........

……Deze informatie verschijnt dan als de klant bij
het online reserveren met
de muis boven het betreffende onderdeel gaat
staan.

Klikactie ‘Naar groepsreserveringen’
Hier kunt uw verwijzen naar een
groepsreservering. Hierbij kan gekozen worden
voor een specifiek thema, periode of een
individuele groepsreservering.

Klikactie ‘Voucherverkoop’*
*)Dit onderdeel is alleen aanwezig in de PLUS versie van de
Online module!)

Hier kunt u verwijzen naar een eerder
aangemaakte voucher, die u dan online kunt
verkopen.
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Tabblad AFHANDELING
Op dit tabblad kan aangegeven worden op welke wijze de reservering afgehandeld moet
worden, al of niet afhankelijk van het aantal personen of het bedrag.

Tabblad LIMIETEN
Op dit tabblad kunnen specifieke limieten ingesteld worden voor de betreffende reservering.

Tabblad EXTRA’S
Hier kan aangevinkt worden welke extra’s aangeboden moeten worden op het moment dat
de klant online reserveert. (Deze extra’s worden gelezen vanuit de database van Easy).
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Tijdens het online reserveren verschijnt dan onderstaand scherm, waarin de klant d.m.v. een
getal kan aangeven van welke extra’s men gebruik wil maken.

Tabblad KORTING
Hier kan ingesteld worden of een klant al of niet korting moet krijgen op de betreffende
reservering. Er kan gekozen worden voor een kortingspercentage, een kortingsbedrag of
voor vouchers*. Bij kortingspercentage of –bedrag kunt u gebruik maken van een
zelfbedachte kortingscode en omschrijving . Deze optie is interessant als u bijvoorbeeld een
tijdelijke kortingscode communiceert in een krantenadvertentie.
Indien deze korting alleen gegeven mag worden bij een volgende boeking binnen een
bepaalde termijn moet er een vinkje geplaatst worden bij ‘Geldig bij een volgende boeking
….’ . Vanzelfsprekend moet ook het aantal dagen dan ingevuld worden.
*) Alleen te gebruiken als u ook de PLUS versie van de Online module heeft afgenomen en hierin vouchers heeft
aangemaakt In dat geval kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende, beschikbare vouchers.
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6. Aanmaak en uitgifte van vouchers
Onder de naam Easy ONLINE-PLUS hebben we een geheel nieuw onderdeel toegevoegd aan de
module Easy ONLINE V3.0. Dit onderdeel is tegen een meerprijs van € 100,00 per jaar te verkrijgen
en zorgt voor de aanmaak, uitgifte en administratie van waardebonnen, strippenkaarten en
abonnementen. In deze paragraaf geven we uitleg over Easy ONLINE-PLUS.
Om bij Easy ONLINE-PLUS te komen klikt u op het tabblad Vouchers (alleen bereikbaar met een
expert password). Vervolgens verschijnen er twee tabbladen, nl.:
1.

Vouchercreatie – Op dit tabblad kan een voucher aangemaakt worden en voorzien van
een bepaalde naam en aanschafprijs. Je kan het vouchertype aangeven en, afhankelijk
van het type, kan er een bestedingswaarde of rittenaantal aan verbonden worden. Ook
kan er een geldigheidsduur of geldigheidsperiode aan verbonden worden. De
aangemaakte vouchers worden opgeslagen in de voucherlijst.
LET OP! Op dit tabblad zijn al een aantal vouchers aangemaakt als voorbeeld. Door op de
naam van deze vouchers te gaan staan zijn de gegevens eventueel aan te passen.

2.

Voucheruitgifte – Op dit tabblad kunnen vouchers uitgegeven worden. Vanuit de
voucherlijst kan een aangemaakte voucher opgeroepen worden, waarna deze
automatisch wordt voorzien van een unieke code. Vervolgens kan de voucher, indien
gewenst, nog worden voorzien van naam en e-mailadres. Ook kan de geldigheid en/of
waarde nog worden aangepast. Door het opslaan van deze voucher met code wordt de
voucher opgenomen in de administratie van Easy en kan deze naar mogelijkheden
verzilverd worden.
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Een voucher aanmaken
Om een voucher aan te maken klikt u op
het tabblad Vouchercreatie en
vervolgens op [Nieuwe aanmaak].

In het dan verschijnende scherm kunt u
bij Vouchertype kiezen uit een
Waardebon, Strippenkaart of
Abonnement.

Geef de voucher een naam en geef een geldigheidsduur aan vanaf de
aanschafdatum of vink ‘Geldig in periode’ aan en bepaal de exacte
geldigheid.

Bij het vouchertype ‘Waardebon’ moet de aanschafprijs ingevuld
worden en indien de bestedingswaarde afwijkt van de aanschafprijs
moet ook de bestedingswaarde ingevuld worden.

Bij het vouchertype ‘Strippenkaart’ moet de aanschafprijs en het
bijbehorende aantal strippen ingevuld worden.

Bij het vouchertype ‘Abonnement’ hoeft alleen maar de aanschafprijs
ingevuld te worden.

Klik tenslotte op [Opslaan] om de aangemaakte voucher op te slaan in
de voucherlijst.
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Vouchers uitgeven

Als u klikt op het tabblad Voucheruitgifte
krijgt u dit scherm te zien
Onderaan dit scherm zijn de al uitgegeven
vouchers, met bijbehorende code te zien.
In dit voorbeeld is de lijst nog niet zo lang
waardoor alle vouchers nog in beeld zijn.
Als de lijst in de loop der tijd langer wordt
kan een voucher code opgezocht worden
d.m.v. de zoekfunctie aan de rechter
bovenzijde van het scherm

Als er ergens op de regel van een al
aangemaakt voucher geklikt wordt komen
de gegevens van de betreffende voucher in
beeld. In voorkomende gevallen kunnen de
gegevens in de witte vakken naar behoefte
aangepast worden. Om de aanpassingen te
bewaren moet op de knop [Opslaan] geklikt
worden. Om een voucher te verwijderen
klikt u op de knop [Verwijderen]. Wees
voorzichtig met deze knop! De betreffende
voucher wordt namelijk zonder verdere
vragen of waarschuwingen direct
verwijderd.
Met de knop [ Annuleer] gaat u terug naar
het Voucheruitgifte scherm.

Om een nieuwe voucher uit te geven klikt u
in het Voucher uitgifte scherm op de knop
[Nieuwe aanmaak]. In het dan
verschijnende scherm kunt u klikken op het
kleine, zwarte, driehoekje achter
‘Vouchernaam’. Hier kunt u een keuze
maken uit de bij ‘Voucher creatie’ al
aangemaakte vouchers. Zoals u ziet is er
automatisch al een unieke Voucher code
aangemaakt. Vul tenslotte de overige
gegevens in en klik op [Opslaan].
De voucher is nu uitgegeven en is vastgelegd in de voucheradministratie en kan op de door u
gekozen wijze gecommuniceerd worden met de klant.
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7. Online verwerking van vouchers
Zoals we op pagina 12 van deze handleiding al hebben aangegeven is ‘Voucherverkoop’ één van de
zeer interessante klikacties die je op een webblok kan toepassen. Door toepassing van deze
klikactie kan de klant een eerder door u gemaakte voucher online aankopen. In deze paragraaf
beschrijven we hoe dat in zijn werk gaat.

Het instellen van de voucherverkoop

Bij de inrichting van het betreffende webblok in uw online
dashboard selecteert u bij klikactie ‘Voucher verkoop’

Vervolgens klikt u bij ‘Vouchernaam’ de juiste voucher aan, in
dit voorbeeld is dat de cadeaubon van € 10,00

Klik op [Opslaan] om de klikactie vast te leggen .

Online aankoop door de klant
In de voorbeeldinterface hebben we op de startpagina een webblok ‘cadeaubonnen’ aangemaakt.
Als de klant hier op klikt verschijnt er een vervolgpagina waar een keuze gemaakt kan worden uit de
verschillende cadeaubonnen die online aangeschaft kunnen worden
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Verzilvering van vouchers
Om betaling met een vouchercode toe
te laten moet u in uw online
dashboard op het tabblad ‘Korting’ van
het betreffende webblok aangeven dat
er met een voucher(code) betaald kan
worden.

Als u een voucher heeft uitgegeven in
de vorm van een cadeaubon geld deze
voucher als een gewoon betaalmiddel.
De klant heeft dan een kortingscode
ontvangen welke ingevoerd kan
worden op het moment dat er tijdens
het online reserveren om gevraagd
wordt.

U zult zien dat dat de waarde van de
cadeaubon (in dit voorbeeld € 10,00)
direct in mindering wordt gebracht op
het totaalbedrag.

Als u een voucher uitgeeft in de vorm
van een abonnement of strippenkaart
raden wij u aan om een speciaal
webblok aan te maken waarmee een
bepaalde reservering alleen met een
abonnement of strippenkaart betaald
kan worden. Vanzelfsprekend
activeert uw op het tabblad ‘Korting’
van het betreffende webblok dan de
juiste strippenkaart of abonnement.
Op de volgende paginatonen wij u hoe dat er eventueel uit kan zien.
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Als een klant nu bijvoorbeeld klikt op het blok ‘Bowlen met
strippenkaart’ wordt direct gevraagd om de code van de
strippenkaart.

Als een klant klikt op het blok ‘Bowlen met maanabonnement’
wordt er direct om de abonnementscode gevraagd.

NB. De gebruikte teksten kunt u in uw online dashboard volledig naar uw eigen smaak aanpassen in
het subblad ‘Vouchers’ van het tabblad ‘Documenten.
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