Handleiding online reserveringssysteem Sanicole.
1) Ga naar de website www.eble.be
2) Selecteer “ Online Reserveren - reserveren” via het menu
P.s. Via “Online reserveren – handleiding” kan je deze handleiding online bekijken.
Je komt dan op het aanlogscherm voor de online reservatie.

Initiëel uit te voeren door IEDEREEN (Het is je eigen verantwoordelijkheid om je gegevens up to date
te houden.
3) Log aan met de gebruikersnaam (emailadres) en paswoord= password.
a. Indien dit niet lukt stuur een mailtje naar pcaeyers@gmail.com en ik zal je de juiste gegevens
bezorgen.
4) Ga naar “Mijn account” / “profiel” en vul de verplichte en eventueel optionele gegevens in en sla op.
(Als standaard pagina “dashboard” selecteren. Zo zie je direct eventuele aankondigingen.)
Hier kan je eventueel je gebruikersnaam veranderen van je e-mailadres naar een eigen gekozen
gebruikersnaam.

5) Ga naar “Mijn account” / “Licentie” en vul de gegevens in en sla op.

Vul eerst de bovenste gegevens in druk op “Opslaan”. Vul daarna je kwalificaties in en druk terug op
“Opslaan”
6) Ga naar “Mijn account” / “Wijzig paswoord” en vul een eigen paswoord in en klik op “wijzig
paswoord”. Gelieve je userid en paswoord niet aan andere personen door te geven.

7) Ga naar “Mijn account” / “Notificatie voorkeuren” en vink aan in welke situatie je een mail wilt
ontvangen en sla op.

.

VOOR DE INSTRUCTEURS
1) Ga naar “Responsibilities” / “Instructeurs”

2) Klik rechts op “Wijzig instellingen”
Vul in wat voor jou van toepassing is en druk op “opslaan”

3) Vul eventuele geblokkeerde periodes in.
a. Hier vul je in wanneer je niet beschikbaar bent als instructeur.
Ga naar “Responsibilities – geblokkeerde periodes”

Selecteer eerst “Toon de conflicterende reserveringen” en klik op “aanmaken”
Indien er geen conflicterende reserveringen zijn is de geblokkeerde periode geactiveerd.
Indien er toch conflicterende reserveringen zijn
a) Afhankelijk van onderlinge afspraak verwittig de persoon of niet.
b) Selecteer “Verwijder conflicterende reservering” en klik op “aanmaken”

VOOR DE ADMINISTRATORS
Hoe een aankondiging doen die zichtbaar is op het dashboard?
1.

Ga naar “Applicatie management – meldingen”

2.
3.
4.
5.
6.

Geef de begin- en einddatum in dat de melding zichtbaar moet zijn.
Geef de prioriteit mee
Typ de tekst in het vak “Aankondiging”
En klik op “Toevoeging nieuwe aankondiging.
Om de melding aan te passen of te verwijderen ga naar “Applicatie management – meldingen” en klik
op “aanpassen / verwijderen” voor de juiste melding.

Hoe de groepen indelen?
1.

Ga naar “Applicatie management – groepen”

2.

Voor elke groep kan je daar de leden en de rechten beheren.

Hoe een nieuw lid toevoegen?
1.

Ga naar “Applicatie management – gebruikers” en scroll naar onder

2.

Vul de gegevens in:
a. Gebruikersnaam = emailadres
b. E-mail = emailadres
c. Paswoord = password
Pas de nodige rechten aan.
a. Ga naar management – gebruikers
b. Selecteer de juist toegevoegde naam
c. Klik op aanpassen onder rechten
d. Schuif de balk naar beneden en klik de instructeurs, havenmeester en clubhuis aan waar geen
vinkje bijstaat.
Indien het een student betreft ga naar Ga naar “Applicatie management – groepen”
a. Klik op “Beheer – students –groepsleden”
b. Bij zoeken vul de eerste letters van zijn naam in

3.

4.

5.
6.
7.

c. En klik op de persoon om deze toe te voegen.
Indien het een piloot betreft doe hetzelfde maar dan klikken op “Beheer – piloten – groepsleden”
Indien het een instructeur betreft doe hetzelfde maar dan klikken op “Beheer – instructeurs –
groepsleden”
Breng de persoon op de hoogte dat hij kan aanloggen met userid zijn emailadres en paswoord
“password”

Hoe de te gebruiken accessoires aanpassen?
1.

Ga naar “Application management – vliegtuigen – accessoires”

2.

Hier kan je de accessoires verwijderen, toevoegen of wijzigen.

Hoe een mail versturen vanuit het reserveringssysteem?
Ga naar management – mailing

Bij ‘To’ druk op het pijltje naar beneden en selecteer de groep
Klik op ‘alle’
Indien je er iemand tussenuit wil halen klik op het pijltje naar rechts en selecteer de persoon.
Vul het onderwerp in.
Vul de tekst in.
Klik eventueel op bijlage toevoegen en selecteer de bijlage.
Klik op versturen.

RESERVEREN VAN EEN VLIEGTUIG AL DAN NIET MET EEN INSTRUCTEUR.
Je kan een volledig overzicht van alle vliegtuigen en reservaties bekijken zonder aan te loggen.
Ga hiervoor via de website www.eble.be naar “Online reserveren – reserveren” en klik op “Raadplegen
agenda”

Een piloot of leerling-piloot kan enkel een vliegtuig voor zichzelf reserveren.
Een Instructeur kan voor zichzelf en alle leerling-piloten een reservatie doen.
Een administrator kan voor iedereen een reservatie vastleggen.

1) Om te reserveren moet je natuurlijk wel aanloggen.
2) Ga daarna naar “agenda – boekingen”
a. Je krijgt die vliegtuigen te zien die je kan of mag reserveren.
b. Privé-piloten krijgen de 2 clubtoestellen en de instructeurs op hun scherm te zien samen met
hun eigen vliegtuig. Mocht hier initieel een foutieve weergave zijn, gelieve dan een mail te
sturen naar pcaeyers@gmail.com met de immatriculatie van het (de) vliegtuig(en) waar je
een reservatie voor mag doen.

c.
d.

Nu heb je de keuze om een vliegtuig te kiezen of een instructeur. Beide werken identiek dus
ik leg nu enkel uit dat je eerst een vliegtuig kiest en daarna de instructeur.
Ga me de cursor op de lijn en het beginuur van de vlucht van het gewenste vliegtuig staan en
klik erop.

e.

Klik op “Toevoegen instructeur”, vink de instructeur aan en klik op “Klaar”

f.

Vul de nodige data en uren in, in de titel zet lokale vlucht of de bestemming,in beschrijving
vul bijvoorbeeld eventueel vrije plaatsen in en druk op aanmaken.
Je krijgt eren bevestiging dat de reservering is aangemaakt.

g.

Druk op “sluiten” en je komt terug in de agenda waar de reservatie rood is gekleurd.

Afsluiten van een reservering.(Verplicht!)
1) Dit kan enkel uitgevoerd worden indien de eindtijd van de reservatie effectief voorbij is.
2) Klik met de cursor op je gevlogen reservatie.

3) Klik op “Duur vlucht”

4) Vul hier de effectieve vliegtijden in in lokale tijd en alle overige gegevens en klik op opslaan.

5) Je komt terug in de agenda en ziet dat je reservering veranderd is van rood naar donkergroen. Dit wil
zeggen dat je reservatie goed is afgesloten.

Indien de vlucht niet is doorgegaan, gelieve deze te verwijderen.
Klik hiervoor op de reservering en klik dan links onderaan op verwijderen.

