Strippenkaart
Configuratiehandleiding
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De Strippenkaart beschikbaar maken
De Strippenkaart kan beschikbaar worden gemaakt voor behandelaren via het contextmenu van een vestiging, of
als een extra tab op de vestigingskaart. Je kunt ook beide manieren gebruiken.

Strippenkaart in het contextmenu van een vestiging
Ga naar Modules > Actiebeheer > Actieverkenner > Meldingenbeheer
1. Klik op de knop ‘Aanmaken’
2. Kies ‘HTTP-actie’
3. Kies ‘Meldingenbeheer - Eerstelijns melding’ of ‘Meldingenbeheer - Tweedelijns melding’, afhankelijk
van waar je de strippenkaart wil tonen.
4. Geef de HTTP-actie een naam, bijvoorbeeld ‘Open strippenkaart’, en sla op
5. Kies in de linkerkolom de volgende opties:
a. Bij ‘Beschikbaar’ kies je ‘Actief’ en ‘Toepassen in Behandelaarsgedeelte’
b. Bij ‘Beschikbaar in contextmenu’ kies je ‘Contextmenu vestiging’
6. Kies op het hoofdtabblad ‘Actie’ de volgende opties:
a. Bij ‘Server’ kies je ‘Deze TOPdesk’
b. Bij ‘Pad’ zet je het volgende:
/services/prepaid-services/[Vestiging_(Aanmelder).-UNID-]?showTitle=true
7.

Kies op tabblad ‘diversen’ de volgende opties:
a. Zet ‘Bevestigen voor verzenden (alleen Behandelaarsgedeelte)’ uit
b. Kies de optie ‘Actie tonen in TOPdesk’

Na het opslaan van de actie wordt deze zichtbaar in het contextmenu van de vestiging:
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Strippenkaart als tab op een vestigingskaart
Ga naar Modules > Actiebeheer > Actieverkenner > Huisvestingsbeheer
Of, als Huisvestigingsbeheer niet aanwezig is: Ondersteunende Bestanden
1. Klik op de knop ‘Aanmaken’
2. Kies ‘HTTP-actie’
3. Kies ‘Huisvestingsbeheer – Vestiging’
4. Geef de HTTP-actie een naam en sla op
5. Kies in de linkerkolom de volgende opties:
a. Bij ‘Beschikbaar’ kies je ‘Actief’ en ‘Toepassen in Behandelaarsgedeelte’
b. Bij ‘Beschikbaar op extra tabblad’ vink je ‘URL beschikbaar op extra tabblad’ aan
6. Kies op het hoofdtabblad ‘Actie’ de volgende opties:
a. Bij ‘Server’ kies je ‘Deze TOPdesk’
b. Bij ‘Pad’ zet je het volgende:
/services/prepaid-services/[-UNID-]
7.

Kies op tabblad ‘diversen’ de volgende opties:
a. Zet ‘Bevestigen voor verzenden (alleen Behandelaarsgedeelte)’ uit
b. Kies de optie ‘Actie tonen in TOPdesk’
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Na het opslaan van de actie zul je de actie zien als nieuwe tab op de vestigingskaart:
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Configuratie voor eerste gebruik
Inloggen
Om te zorgen dat de Strippenkaart-functionaliteit goed werkt, is het nodig om één keer op de
Strippenkaartpagina in te loggen met een behandelaar die voldoende rechten heeft. De volgende rechten zijn
hiervoor nodig:
•
Inloggegevens: Schrijven
•
Behandelaars: Aanmaken
•
Rechtengroepen: Aanmaken
•
Rechtengroepen: Schrijven
Log in als behandelaar met deze rechten. Ga naar de strippenkaart op de manier die je hiervoor hebt ingesteld:
•
Open een meldingkaart, klik op het contextmenu-icoontje naast het vestigingveld en klik op de
Strippenkaart-actie; of
•
Open een vestigingskaart en ga naar tab Strippenkaart.
Als je bovengenoemde rechten niet hebt, zal er een waarschuwing worden getoond met de vraag om in te
loggen met een behandelaar met de juiste rechten. Zie je deze melding niet, dan is Strippenkaart-functionaliteit
goed ingesteld.

Tijdsregistratie instellen
De strippenkaart werkt op basis van tijdsregistratie. Stel dit alsvolgt in:
1. Ga naar Module-instellingen > Meldingenbeheer > Tijdregistratie
2. Vink de volgende opties aan:
a. ‘Tijdregistratie gebruiken’
b. ‘Vraag naar reden’
3. Ga naar Systeeminstellingen > Functionele instellingen > Algemene opzoeklijsten > Reden voor
tijdregistratie
4. Klik op ‘Toevoegen reden voor tijdregistratie’
5. Voeg een nieuwe reden toe met de naam ‘Strippenkaart’ en sla op.
Alle tijdsregistraties die worden geschreven met reden ‘Strippenkaart’ zullen nu afgehaald worden van de
Strippenkaart van de klant van de betreffende melding.
Dit werkt alleen als de klant daadwerkelijk een strippenkaart heeft. Je maakt een strippenkaart aan voor een klant
door naar de Strippenkaartpagina van deze klant te gaan (via tab of contextmenu) en te kiezen voor ‘Maak een
nieuwe strippenkaart aan’.
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