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BiedtBiedtBiedt…Biedt…

• Import ledenlijst (KNLTB)
• Automatisch aanmaken van barroosterAutomatisch aanmaken van barrooster
• Invoeren van voorkeuren en 

hi d i d  l dverhinderingen door leden
• Leden zichzelf in laten plannenede c el  late pla e
• Automatisch inplannen van leden
• Verschillende overzichten barrooster
• Grote flexibiliteit bij bardienstenGrote flexibiliteit bij bardiensten



Log inLog inLog inLog in

123 6 8901234567890

5000 hd

Leden loggen in om voorkeuren en verhinderingen door te geven of om 
zichzelf op diensten in te plannen op het gepubliceerde rooster
Leden loggen in om eigen bardiensten te bekijkenLeden loggen in om eigen bardiensten te bekijken.



Zelf inplannenZelf inplannenZelf inplannenZelf inplannen

• Mogelijkheid om leden zichzelf in te plannen. Dat kan door het 
automatisch gemaakt rooster te publiceren en voor leden open te stellen  automatisch gemaakt rooster te publiceren en voor leden open te stellen. 



Voorkeuren invoerenVoorkeuren invoerenVoorkeuren invoerenVoorkeuren invoeren
• Leden kunnen voorkeuren doorgeven.
• Ze geven voorkeuren aan voor de bardiensten die door de barcommissie 

zijn ingevoerd. 
• Er wordt bij het automatisch aanmaken van het barrooster rekening j g

gehouden met deze voorkeuren.



Verhinderingen Verhinderingen Verhinderingen Verhinderingen 
• Leden geven hun verhinderingen door.

d f d• Per datum of per periode



Barrooster bekijkenBarrooster bekijkenBarrooster bekijkenBarrooster bekijken
• Klik op “eigen bardiensten” om een lijst met de eigen bardiensten te zien.



BeheerderBeheerderBeheerderBeheerder

B h d• Beheerder:
– Importeert ledenlijst (bijv. van KNLTB)
– Voert  evenementen in

Voert bardiensten in– Voert bardiensten in
– Stelt barboek open voor leden
– Maakt barrooster aan
– (Publiceert barboek op eigen website)( p g )

• Import ledenlijst zo vaak als nodig (voor nieuwe leden, adreswijzigingen )p j g ( j g g )

• Bardiensten actief /inactief maken (voorkeuren van leden blijven 
behouden)  Deze zijn dus vaker te gebruiken (bijv  zomer en winter)behouden). Deze zijn dus vaker te gebruiken (bijv. zomer en winter).



Veel succesVeel succes

Voor meer infoVoor meer info
Kijk op www.barboek.nl

Of mail naar info@barboek.nl


