Handleiding Tussenscherm Online Reserveren

ERP biedt de mogelijkheid om, vóór het invullen van de NAW-gegevens, diverse tussenvragen of
vereiste antwoorden in te laten vullen. Deze instelling geldt per webblok omdat bijvoorbeeld bij een
kinderfeestje naam en leeftijd relevant zijn, maar bij een uurtje bowlen niet.
Dit tussenscherm is optioneel. Is er niets ingevuld achter de schermen, dan wordt het ook niet
getoond. Is één van de vragen niet relevant, en er is geen tekst ingevuld achter de schermen, dan
wordt de vraag ook niet getoond.
Er zijn twee opties in opmaak van de tekst. U kunt kiezen voor een HTML-opmaak, dat is natuurlijk
het mooiste en meest duidelijk. U kunt kleuren, lettertypes en -grootte gebruiken. Dit vereist wel
enige handigheid waarbij wij u graag willen helpen.

Hetzelfde scherm (qua mogelijkheden) is ook in te vullen in ‘platte tekst’. Veel minder mooi.

Blok 1:
Een vrij tekst vak, hier kunt u alles typen wat u wil. In dit voorbeeld hebben we de regels rond
Covid19 geplaatst, maar elke gewenste tekst is mogelijk.
Blok 2:
Hier wordt naam en leeftijd gevraagd, maar de vraag kan ook luiden (bij bijvoorbeeld tennis):
‘vul uw KNLTB lidnummer in’
Blok 3:
Voor deze vraag is een ja óf nee verplicht. Voorbeeld: ‘heeft u speciale dieetwensen?’
Blok 4:
Wordt hier iets gevraagd, dan is een antwoord verplicht. Zonder antwoord kan men niet verder met
reserveren.
LET OP:
De vraag of men akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden (en de hyperlink er naar toe) plus de
vraag of men de nieuwsbrief wil ontvangen horen niet op dit tussenscherm thuis. Die vraag wordt
gesteld ná het invoeren van de NAW-gegevens.
De antwoorden op de vragen worden opgeslagen bij [opmerkingen] in Easy en als [intern]
gemarkeerd. Hierbij staan ze wel op de werklijsten, maar niet in een eventuele bevestiging.

Hoe stel je dit in?
Ga naar het dashboard van online reserveren, kies [webblokken] en het gewenste webblok.
Kies [custom page]

In het vak [Free tekst] kan HTML-code worden ingevoerd, bijvoorbeeld:
<p style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:24px;color:navy; margin: 0px 0px 0px
0px">
Vanwege de coronacrisis vragen wij u:<br/>
<span style="; font-size:14px;color:maroon ">
1) heb je koorts en/of benauwdheidsklachten of heb je het virus al gehad?<br/>
2) is er een huisgenoot/gezinslid met corona en is er contact mee? <br/>
3) ben je in quarantaine vanwege corona-contacten?<br/>
4) Indien één van deze vragen met JA wordt beantwoord verzoeken we je niet te reserveren.<br/>
</span
Kies na invoer van de gewenste teksten voor [opslaan] en het tussenscherm is direct actief.

Om de (tijdelijke) regel over de triage vragen weer terug te zetten naar Algemene Voorwaarden, ga
je naar [limieten]

Zet het vinkje UIT bij [checkbox Algemene Voorwaarden]
Plak de URL naar de algemene voorwaarden die op je website staan hierin en kies [opslaan]
Bovenstaande handelingen kunnen overigens allemaal tegelijk worden uitgevoerd, waarna op het
einde van alle handelingen op [opslaan] geklikt kan worden.

NK-2020-05-29

