
Scheduler
Planning van uw telefonische
bereikbaarheid

HANDLEIDING



U wilt een eenvoudige en automatische  
oplossing om uw onderlinge waarneming in te 
plannen.

‘Uw telefonische bereikbaarheid eenvoudig 
en kostenefficiënt ingeregeld  

met een automatische kalendersturing.’ 

Automatische waarneming

Als er zich een calamiteit voordoet, u een cursus heeft of 
gewoon wilt genieten van een dag aan zee biedt de 
Scheduler uitkomst. Op basis van een ingeregeld rooster 
worden alle gesprekken automatisch doorgestuurd naar 
de waarnemende collega(‘s) of filialen. Hiervoor zijn geen  
ingewikkelde schakelingen of programmeringen in uw 
telefonieomgeving nodig. Bovendien bent u niet meer 
afhankelijk van het in- en uitloggen van uw waarnemende 
collega. 
Uw klanten worden automatisch doorgeschakeld zonder 
dat zij een ander nummer moeten bellen. Eventuele adhoc 
wijzigingen kunt u als beheerder eenvoudig en ten alle 
tijden invoeren.

•  Klanten hoeven geen alternatief nummer te bellen
•   Gesprekken worden op basis van roosterplanning  

doorgezet naar de dienstdoende medewerker(s)  
en/of praktijk(en) 

•  Direct toegankelijk via versleutelde webapplicatie 
•  Beheerder kan de planning eenvoudig importeren  

vanuit een extern pakket (middels een CSV-bestand)
•  Beheerder kan de planning eenvoudig aanpassen
•  Aanpassing in het rooster zijn meteen actief (Real Time)
•  Scheduler biedt inzicht aan alle betrokkenen en is 

eenvoudig in gebruik
•  Grafische kalenderweergave biedt duidelijk overzicht

Planning van uw onderlinge 
waarneming

In het kort
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Scheduler 
 
 

 

Inloggen 
 
Om gebruik te kunnen maken van de Scheduler dient u eerst in te loggen in uw persoonlijke dashboard, 
PIM (Persoonlijke Informatie Manager, klantportaal Vtel). Middels een veilige login in dit portaal kunt u 
verschillende modules op te starten, waaronder de Scheduler. 
 
Ga via de webbrowser Google Chrome naar pim.vtel.nl: 

 
 
Om in te loggen heeft u nodig: 

• Gebruikersnaam, heeft u ontvangen van Vtel 
• Wachtwoord, door u zelf gekozen 

 
Indien u geen gebruikersnaam of wachtwoord heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met uw 
systeembeheerder of Vtel telecom op support@vtel.nl of 088 4 800 911. 
 
Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u op [Wachtwoord vergeten] klikken. Na het invullen van 
uw e-mailadres ontvangt u vervolgens per e-mail een link om uw wachtwoord aan te passen. 
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Na het inloggen krijgt u een overzicht van diverse modules/diensten die u bij Vtel kunt afnemen. De 
modules die u niet kunt selecteren zijn niet geactiveerd, neem hiervoor contact op met Vtel. 
 
Klik op de module Scheduler om deze te starten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De webbrowser zal de applicatie starten in het actieve venster.  
  

In het dashboard klikt u 
op de module Scheduler 
om deze op te starten 
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Overzicht en werking 
 
Hieronder vindt u een overzicht van het scherm dat u ziet zodra u de Scheduler opent: 

 
 
 
 

• Mensen die op dit moment in de wachtrij zitten 
Hier worden de gebruikers weergegeven die op dit moment actief zijn in de geselecteerde 
wachtrij. Er zijn 3 opties voor de weergave: 

 
• “van hh:mm tot hh:mm” (het voorbeeld bij Jan Jansen): op dit moment, het huidige 

tijdstip wordt aangegeven met het rode streepje links in beeld, staat Jan Jansen 
ingepland en is automatisch actief gezet in de Scheduler voor de wachtrij Algemeen 
(de planningsweergave is van deze wachtrij). Zijn dienst begon om 04:35 uur en eindigt 
om 12:30 uur. 

 

Huidige status 
van de 
geselecteerde  
wachtrij 

De datum/het tijdvak 
waarvan u een plannings-
weergave wilt zien 

De wachtrij waarvan u 
een planningsweergave 
wilt zien 

Het gewenste 
planningsoverzicht 

Reeds 
ingepland 
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• “Gebruiker is ingelogd in de wachtrij, maar niet ingepland via de 
Scheduler.” (het voorbeeld van Piet Jansen): Piet Jansen is op dit moment ingelogd in 
de wachtrij Algemeen, maar hij is niet ingepland in de Scheduler. De oproepen die 
binnenkomen worden ook bij hem aangeboden, ondanks dat hij niet ingepland. 

• “van hh:mm tot hh:mm. Let op: gebruiker is wel ingepland via de Scheduler, maar is 
handmatig uitgelogd uit de wachtrij.” (het voorbeeld van Anja Smit): op dit moment 
staat Anja Smit ingepland, van 9:30 uur tot 12:30 uur, waardoor zij automatisch ingelogd 
wordt op de geselecteerde wachtrij. Deze melding geeft aan dat zij handmatig, 
uitgelogd is uit de geselecteerde wachtrij. Zij zal de oproepen daarom niet aangeboden 
krijgen. 

 

• Wachtrijen 
Door op de naam van de wachtrij te klikken, krijgt u een pull-downmenu met een overzicht van 
de voor uw organisatie beschikbare wachtrijen: 

 
 
De wachtrij die u hier selecteert, wordt vervolgens weergegeven in het kalenderoverzicht en in 
het overzicht van de mensen die op dit moment in de wachtrij zitten. Alle aanpassingen en 
planningen die u daarna doet, zullen van toepassing zijn op de hier geselecteerde wachtrij.  

 

• Kalenderoverzicht 
In het kalenderoverzicht ziet u de planning voor de geselecteerde wachtrij. In de kalender kunt 
u nieuwe planningen maken en kunt u deze aanpassen. 
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Kalenderoverzicht 
 
In dit venster kunt u de ingeplande medewerkers van de geselecteerde wachtrij bekijken, toevoegen of 
verwijderen. De grijsgekleurde kolom is “Vandaag”. Links ziet u de tijdstippen, waarbij de rode lijn het 
huidige tijdstip aangeeft: 

 
Rechtsboven kunt u de weergave van de kalender wijzigen naar dag, werkweek (ma t/m vrij), week (ma 
t/m zo), maand, agenda en timeline.  
 
Linksboven kunt u kiezen van welke dag, werkweek, week of maand u een overzicht wilt zien. 
 

• Toevoegen 
U kunt een afspraak toevoegen door op een tijdstip te klikken dat in de toekomst ligt. Er komt een pop-
upscherm om een Afspraak en dus een medewerker in te plannen voor de geselecteerde wachtrij. 
Hier kunt u volgende waarden invoeren: 

 
 

• Starttijd: dit is de startdatum en -tijd dat de medewerker automatisch actief wordt gesteld 
voor de geselecteerde wachtrij. Dit hoeft niet in de toekomst te liggen. 

• Eindtijd: dit is de einddatum en -tijd waarop de medewerker dat actief moet zijn voor de 
wachtrij. 

• Terugkeerpatroon: indien het om een repeterende afspraak gaat, kunt u hier het 
terugkeerpatroon instellen. 

• Medewerker: via het pull-downmenu selecteert u een medewerker die u wilt inplannen voor 
het gekozen tijdstip of -vak. 

• Prioriteit: standaard staat dit op 1. Indien er meerdere medewerkers in hetzelfde tijdvak 
ingepland staan, kunt u met dit menu aangeven bij welke medewerker een inkomende 
oproep als eerst wordt aangeboden (prioriteit 1). Met prioriteit 2 en 3 kunt u instellen dat de 
oproep na een bepaalde tijdsduur ook bij een eventuele tweede en derde medewerker 
aangeboden wordt. 
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De start- en eindtijd kunt u handmatig invoeren of instellen via het kalender- en klokicoon:  

 
 
Door op de kalender te klikken kunt u een maand en vervolgens een dag selecteren waarop de 
schakeling actief moet zijn: 

  
 
Door op de klok te klikken kunt u een tijd selecteren waarop de schakeling actief moet zijn: 

 
 
Herhaal deze stappen om de eindtijd in te stellen. 
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Vervolgens kunt u het terugkeerpatroon instellen. Indien het niet om een repeterende 
afspraak gaat, laat u dit staan op ‘Nooit’. Indien het wel om een repeterende afspraak gaat, kunt u het 
terugkeerpatroon aanduiden: 

 
 
Stel dat de afspraak iedere vier weken herhaald dient te worden, dan klikt u op wekelijks. Vervolgens 
kunt u invullen wanneer deze afspraak precies herhaald dient te worden, vul hier ‘4’ in: 

 
 
De afspraak zal nu iedere vier weken herhaald worden.  
 
Tot slot kunt u instellen wanneer deze herhalingen dienen te stoppen: nooit (dan wordt het ‘oneindig’ 
ingepland), na een aantal gebeurtenissen, of op een specifieke einddatum. 
 
Vervolgens kunt u de gewenste medewerker inplannen middels een pull-downmenu: 
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Als laatst kunt u de prioriteit van de oproepen aangeven, standaard staat deze op 1. U kunt 
dit, indien gewenst, aanpassen middels het pull-downmenu: 

 
 
Zodra u op [Opslaan] klikt, is de schakeling meteen actief. 
 
In de kalender wordt een herhalende afspraak tot slot aangegeven met onderstaand tekentje: 

 
 

• Wijzigen en/of verwijderen 
Om een afspraak in de planning te wijzigen of te verwijderen, dubbelklikt u op het blauwe vlak in de 
kalender. Een pop-upvenster van de afspraak verschijnt en kan gewijzigd worden zoals omschreven bij 
‘Toevoegen’.  
 
Wenst u de afspraak te verwijderen, klik dan rechts bovenin het vak met de afspraak op het kruisje: 

 
 
Er verschijnt een pop-upscherm waarin u dit dient te bevestigen. 
 
Indien het om een herhalende afspraak gaat, krijgt u bij dubbelklikken de vraag of u alleen dit exemplaar 
(de afspraak die u aanklikt) of de hele reeks wilt bewerken (deze afspraak incl. de herhalingen): 

 
 
Deze bewerking gaat eveneens op dezelfde manier zoals omschreven bij ‘Toevoegen’. 
 
Wenst u een herhalende afspraak te verwijderen, klik dan eveneens rechts bovenin het vak met de 
afspraak op het kruisje. Vervolgens krijgt u de vraag of u alleen de aangeduide afspraak wilt verwijderen 
of de hele reeks. De verwijdering is meteen actief zodra u hier een keuze maakt. 
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• Importeren 
Rechtsboven in de paarse balk staat de knop [Importeren]:  

 
 
Hier kunt u meerdere medewerkers en tijdstippen tegelijkertijd in de wachtrijen importeren.  
 
U maakt een importbestand met de gegevens en bewaart dit als een puntkomma-gescheiden bestand 
(.csv). Dit bestand kan er, als voorbeeld, zo uit zien: 

 
 
De e-mailadressen die u in dit importbestand gebruikt, dienen op voorhand door Vtel geconfigureerd te 
worden, zodat deze aan één specifieke medewerker gekoppeld zijn. 
 
Klik op [Bestand kiezen] en selecteer het .csv-bestand. Klik hierna op [Submit]. 

 
 
Indien u werkt met een .csv-bestand in een ander formaat, met meer kolommen, een andere benaming 
van de gegevens of een andere volgorde, kunt u in onderstaand scherm de juiste kolom alsnog 
selecteren:  

 
 
Selecteer de juiste kolommen zoals deze beschreven zijn in de eerste rij van uw .csv-bestand en klik 
op [Submit]. 
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In het volgende scherm geeft u aan wat u met de bestaande en nieuwe planning wilt doen: 

  
 
U heeft 2 opties: 

• Laat de bestaande planning staan: hiermee behoudt u de bestaande planning en vult u 
deze aan met de nieuwe planning 

• Wis deze periode: hiermee wist u de bestaande planning en vervangt u deze door de nieuwe 
planning 
 

De start- en einddatum en -tijd zoals aangegeven in dit venster betreffen de eerste en laatste tijd en 
datum zoals ingepland in het .csv-bestand. Klik vervolgens op [Submit].  
 
In het volgende scherm krijgt u te zien hoeveel regels uit het geïmporteerde bestand en afspraken er zijn 
toegevoegd. Daarnaast krijgt u een overzicht van eventuele importfouten. Indien er geen gebruiker 
gevonden is, is het noodzakelijk om de e-mailadressen van het importbestand te controleren. Indien deze 
allemaal correct zijn, zullen deze gekoppeld moeten worden aan een gebruiker. Neem hiervoor contact 
op met Vtel. 
 

 
 
Om terug te keren naar het kalenderoverzicht van de Scheduler klikt u op [Scheduler] in de paarse balk: 
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