Deze handleiding is geschreven om aan te geven wat de
mogelijkheden binnen het programma zijn om aan (mogelijke)
Corona-eisen te voldoen. Ook worden er diverse ‘Tips and tricks’
benoemd die wellicht bruikbaar zijn voor uw onderneming.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk via het
telefoonnummer: Tel: +31 (0) 85 273 23 20.

Beperkt aantal gasten per starttijd
In het scenario dat er slechts een beperkt aantal mensen tegelijk het pand mag betreden, zijn er
diverse opties mogelijk.
De belangrijkste optie is het aanpassen van de tijden in de offline module. In de offline module is het
mogelijk de beschikbare tijden van reserveren aan te passen. In het geval van een standaard bowling
staan deze vaak per half uur ingesteld (zie afbeelding 1), maar deze kan ook worden ingesteld tot per
5 minuten.

Afbeelding 1: Tijdsindeling grid per half uur

U kunt de beschikbare starttijden vergroten door de volgende drie handelingen te volgen. Let wel op
dat dit alleen kan voor gebruikers die de rechten hebben om achter de schermen wijzigingen aan te
brengen.
1. Ga naar de instellingen en vervolgens de programma instellingen (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2: Programma instellingen

2. Ga naar tabblad ‘1 Accommodaties’. Selecteer de hoofd accommodatie, en indien van
toepassing welke sub accommodatie. Nu verschijnen de instellingen van die accommodatie.
De optie ‘Tijdschaal’ is waar we de tijdindeling van het grid kunnen aanpassen.

Afbeelding 3: Tabblad accommodaties met aangegeven tijdschaal

Deze instelling zou gezet moeten worden op ‘Tijdschaal 5 Minuten x 1’ om de tijdsindeling
per 5 minuten in te delen. Uiteraard is het mogelijk deze ook om deze per 10 minuten, halve
uren etc. in te stellen. Het stukje ‘x 1’ geeft eventuele berekenwijze aan als deze groter is dan
één.
Voor enkel de nieuwsgierige lezer: Deze optie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ‘Tijdschaal
5 Minuten x 5’ te creëren wat resulteert in een grid met een tijdschaal die per 25 minuten
verloopt vanaf de openingstijd.

3. Sluit vervolgens de instellingen (rechts onder knopje ‘Exit instellingen’) en het grid staat nu
ingedeeld met de nieuwe tijdsindeling (zie afbeelding 4). In het geval dat het grid niet is
aangepast, dan is een grafische update nodig. Dit kan erg eenvoudig door even op een
andere accommodatie te klikken en weer terug te klikken naar de accommodatie waar de
aanpassing van de tijdschaal toepassing op heeft.

Afbeelding 4: Tijdsindeling
grid per 5 minuten

Nu kunt u zelf de gasten zo indelen dat deze niet dezelfde aankomsttijd hebben. Mocht u gebruik
maken van de online-module, lees dan het volgende stuk ‘Beperkt aantal gasten, online-module’
aandachtig door.

Beperkt aantal gasten, online-module
Indien gebruikt gemaakt wordt van de online-module en u het online reserveren wil gebruiken
tijdens deze Corona-tijd, dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat online reserveringen
stapsgewijs in Easy belanden en niet allemaal tegelijk om bijvoorbeeld 15:00 uur. Dit kunt u instellen
door de volgende handelingen te volgen.
1. Controleer of de tijdsschaal van het grid zo is ingesteld dat er meerdere groepen op
verschillende tijdsstippen kunnen arriveren (zie vorige onderdeel).
2. Ga naar het online-dashboard en log in (zie afbeelding 5)

Afbeelding 5: Online Dashboard

3. Ga naar het tabblad webblokken en selecteer het betreffende webblok waar het stapsgewijs
(bijvoorbeeld elke 5 minuten een andere klant die mag starten met het diner) reserveren
ingesteld moet worden. Klik vervolgens op het tabblad ‘Limieten’ (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6: Online-module, selecteren limieten

4. Bij de limieten zijn een aantal punten in afbeelding 7 aangegeven.

Afbeelding 7: Online module, limieten

Uitleg per punt:
A. Hierin kan aangegeven worden hoeveel dagen/tijd van tevoren gereserveerd dient te
worden. Ook kan hier aangegeven worden hoeveel tijd maximaal vooruit geboekt kan
worden. Aangezien de Corona-maatregelen per week kunnen verschillen, is het te
adviseren om de reserveringen slechts enkele dagen vooruit te laten boeken.
B. Hier kan aangegeven worden hoeveel personen, zowel minimum als maximum, per
reservering van dit webblok kunnen worden toegelaten. Door de Corona-maatregelen is
het toelaten van grotere groepen waarschijnlijk niet reëel. Bepaal het maximumaantal
personen aan de hand van de geldende maatregelen.
C. Bij het punt ‘Maximumaantal personen op hetzelfde tijdstip’ kan worden aangegeven
hoeveel personen maximaal deze reserveringssoort/ dit arrangement tegelijk op
hetzelfde moment mag uitvoeren. Bijvoorbeeld bij een kanoverhuur zijn er voor 30
personen tweepersoons kano’s, dan kan bij het webblok waar kano’s gereserveerd
worden aangegeven dat er maximaal 30 personen dit tegelijk kunnen boeken.
Bij het punt ‘Maximum aantal personen op hetzelfde tijdstip’ kan worden aangegeven
hoeveel reserveringen (ongeacht welke!! Dus het maakt niet uit of het gaat om een
andere reserveringssoorten of arrangementen) er tegelijk mogen starten op hetzelfde
tijdstip. Bij arrangementen wordt gekeken naar de beschikbaarheid van het eerste
onderdeel. Zo is het waarschijnlijk noodzakelijk om deze op ‘1’ te zetten, zodat er maar 1

groep tegelijk (bijvoorbeeld elke 5 minuten, afhankelijk van de tijdsstappen in het grid)
kan worden toegelaten in de betreffende accommodatie.
D. Hier kan worden aangegeven hoeveel units (bijvoorbeeld aantal bowlingbanen) per
reservering van dit webblok kunnen worden toegelaten. Zo kan worden gestuurd dat
tijdens de Corona-maatregelen er maar maximaal 1 bowlingbaan per reservering
geboekt kan worden, om zo de groepen klein te houden.
Bij het punt ‘Maximumaantal units op hetzelfde tijdstip’ kan worden aangegeven hoeveel
personen maximaal deze reserveringssoort/ dit arrangement tegelijk op hetzelfde
moment mag uitvoeren. Bijvoorbeeld bij een restaurant zijn er 10 tafels met ingebouwde
steengrillen, dan kan bij het webblok waar steengrill geboekt wordt aangegeven worden,
dat er maximaal voor 10 tafels voor steengrillen tegelijk bezet kunnen zijn.
E. Hier kan worden aangegeven van tot welke units geboekt kan worden voor deze
reserveringssoort/ dit arrangement. Zo kan een restaurant waar normaal 40 tafels staan,
door de Corona-maatregelen slechts 10 tafels gebruikt worden. Door dan aan te geven
vanaf unit 1 tot en met units 10, dan kan enkel in die kolommen gereserveerd worden.
5. Sla de wijzigingen bij de limieten op door op opslaan te klikken (zie afbeelding 8).

Afbeelding 8: Online module, opslaan wijziging

Herindeling en maximumcapaciteit ruimtes
Het aantal personen dat toegestaan wordt, de hoeveelheid tafels die gedekt mogen worden, de
ruimtes tussen de bowlingbanen of waterskiërs. Helaas zal hier voorlopig nog rekening mee
gehouden moeten worden. In EasyReservation zelf (dus niet de online-module) zijn er een aantal
mogelijkheden om dit te realiseren: Blokkades en limiet op maximaal aantal personen per
accommodatie.

Blokkades
Blokkades zijn handig om accommodaties zo in te richten dat er permanente ruimte ontstaat tussen
bijvoorbeeld tafels of bowlingbanen. Bijvoorbeeld door elke oneven baan te blokkeren. Of 75% van
de tafels in het restaurant te blokkeren.
Allereerst uitleg over hoe een blokkade-item gemaakt kan worden:
1. Ga naar de instellingen en vervolgens de programma instellingen (zie afbeelding 9).

Afbeelding 9: Programma instellingen

2. Ga naar tab 2 ‘reserveringssoorten’ en ga naar het kopje ‘Service types’ links onderaan. Klik
daar op ‘Nieuw’.

Afbeelding 10: Tab 2, service types

3. Geef het service item (of type) een naam zoals ‘Corona’. Kies een Kleurschema en klik
vervolgens op ‘Opslaan’. Sluit vervolgens de instellingen af.

Afbeelding 11: Service types

Als u al een blokkade item heeft of als deze net is aangemaakt, kunt u deze gebruiken net als een
‘gewone’ reservering. Nu is eenvoudig een baan of zelfs een hele sectie af te sluiten. Het is erg aan te
raden om gebruik te maken van de seizoensplanning, aangezien anders per dag per stuk geblokkeerd
moet worden en dus veel werk kost.
Het aanmaken van een seizoensplanning, of dit geval seizoensblokkade, wordt hieronder beschreven
(in dit voorbeeld wordt bowlingbaan 2 voor 3 weken lang geblokkeerd op elke dag). Let op dat u het
grid controleert, zodat er geen reserveringen in de weg staan op de plaatsen waar de blokkade moet
komen. Anders wordt de blokkade niet op die dagen doorgevoerd.
1. Klik in het grid van de accommodatie waar een blokkade gemaakt moet worden of ga naar de
invoer van een reservering.
2. Kies het service item (1). Kies voor de gehele dag (2), want de baan moet de gehele dag
geblokkeerd zijn. Geef de blokkade een naam (3). Klik op ‘seizoenplanning’(4). Let op, in dit
voorbeeld staat dat 1 baan, vanaf baan 2 (dus baan 2) al geselecteerd, doordat vanuit het
grid deze baan al geselecteerd was (zie stap 1).

Afbeelding 12: Boeken service type

3. Nu opent het scherm van de seizoensplanning. Selecteer het juiste seizoen (2020/2021), zie
ook afbeelding 13.

Afbeelding 13: Seizoensplanning, startscherm

4. Nu is het volledige seizoensplanning scherm actief. Selecteer de weken en welke dagen
geblokkeerd moeten worden. Als zowel een week als dag zijn geselecteerd, komen de
datum(s) in het rechter schermpje te staan (zie afbeelding 14). Als alle datums zijn ingevoerd,
klik op ‘Doorvoeren planning’.

Afbeelding 14: Seizoensplanning, volledig scherm

5. Nu wordt teruggegaan naar het invoerscherm. Klik nu op de knop ‘Toevoegen’ zoals
aangegeven in afbeelding 15.

Afbeelding 15: Invoerscherm na seizoensplanning

6. Als er geen reserveringen al gepland staan dan komen alle boekingen aan de rechterkant te
staan, zie afbeelding 16. Vervolgens kunt u de planning definitief maken door te klikken op
‘reservering opslaan’. Als er toch een reservering ergens op een dag in de weg staat, dan
verschijnt er een melding zoals die in afbeelding 17. Als deze verschijnt, ga dan naar de
volgende stap. Anders ga naar stap 8.

Afbeelding 16: Verschijnen seizoensplanning

Afbeelding 17: Melding reservering(en) in de weg

7. Als de melding zoals die in afbeelding 17 is verschenen, kunt u op “OK’ klikken. Alle
reserveringen die wel geplaatst konden worden zijn geboekt. De dagen waarop het niet
mogelijk was te reserveren (of blokken in dit geval) kunnen getoond worden op het
invulscherm van ‘Res. Datum’ te klikken, zie afbeelding 18. Er zijn nu twee mogelijkheden. (1)
schrijf de datums op een papiertje, verwijder de reservering, ga in het grid naar die dagen
toe en controleer en verschuif/verwijder waar nodig de reserveringen die de planning
hinderden en maak de planning vervolgens opnieuw. (2) selecteer de datum die was
geblokkeerd zoals in afbeelding 18 en verander deze naar een beschikbare mogelijkheid
(bijvoorbeeld een andere baan of andere tijd). Klik op toevoegen, nu verschijnt weer de
melding zoals in afbeelding 17, maar als het goed is, is die optie nu verdwenen uit de lijst met
niet beschikbare invoergegevens. Deze kunt u dan allemaal langs tot alle dagen een
beschikbare mogelijkheid hebben gekregen.

Afbeelding 18: Tonen gemiste datums seizoensplanning

8. Nu staat in de grid de geblokkeerde unit (of misschien hele accommodatie) voor alle
opgegeven datums (zie voorbeeld van het blokkeren van baan 2 in afbeelding 19)

Afbeelding 19: Geblokkeerde baan 2 voor 3 weken

Limiet aantal personen op accommodatie
Ook kan op eenvoudige wijze het maximaal aantal personen per bijvoorbeeld bowlingbaan en
hoeveel personen in de gehele bowling hal ingesteld worden. Let op, dit heeft zijn weerslag op alle
reserveringssoorten en arrangementen die in deze accommodatie kunnen plaatsvinden, ook de
online-module.
Het wijzigen van deze twee instellingen kunt u als volgt uitvoeren:
1. Ga naar de instellingen en vervolgens de programma instellingen (zie afbeelding 20).

Afbeelding 20: Programma instellingen

2. Ga naar de tab 1 accommodaties (1). Kies vervolgens de juiste hoofdaccommodatie (2) en
eventuele sub-accommodatie (3). Zie afbeelding 21.

Afbeelding 21: Selecteren juiste sub-accommodatie

3. In afbeelding 21 bij het cijfer 4 staan de twee betreffende instellingen.
In de bovenste ‘Max. aantal pers. [ ] per baan’ kunt u aangeven hoeveel personen per (in dit
geval) bowlingbaan gespeeld mogen worden.
Bij de onderste ‘Max. aantal pers. [ ] per accommodatie’ kunt u aangeven hoeveel personen
er in de gehele (in dit geval) bowlinghal mogen spelen.
4. Als u deze instelling heeft veranderd, sluit u de instellingen en het gehele programma.
Vervolgens kunt u deze opnieuw starten en zijn de wijzigingen doorgevoerd.

