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Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke manier dan
ook of gebruikt om enige afgeleide te maken zoals vertaling, transformatie of aanpassing zonder de
toestemming van Add-On Products.

Voorwoord
Resource Central is ontwikkeld door Add-On Products en wordt gebruikt voor resourcebeheer,
synchronisatie met Microsoft Outlook® en een Exchange Server. Resource Central helpt organisaties bij
het definiëren, beheren en onderhouden van hun resources in organisaties met één locatie en in
Enterprise-organisaties met veel geografische locaties. Het biedt ook een geïntegreerde oplossing
voorgeautoriseerde gebruikers om vergaderingen en evenementen te organiseren, samen met extra
serviceorders via een aanpasbare gebruiksvriendelijke interface die de status van bestellingen kan
volgen.
Met vriendelijke groet
Het Resource Central Team
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Een vergadering maken vanuit Outlook
Gebruik de Microsoft Outlook ®-agenda om vergaderruimten te boeken en bijbehorende services en catering
voor uw vergaderingen te bestellen:

Kamer boeken
Maak een nieuw vergaderverzoek in uw Outlook® agenda. Vul alle informatie in zoals u gewoonlijk doet,
zoals:
•
•
•

•

Onderwerp
Tijdslot
Deelnemers
Agenda

Figuur 1.

Kamer boeken

Klik op de knop ResourceFinder (RF) om de ruimte te vinden die u verkiest voor uw vergadering.
Met RF kunt u bijbehorende services boeken met betrekking tot uw vergadering, zoals:
•
•
•
•
•

Catering
Tafel opstellingen
Bezoekersgegevens
Kostenplaats definiëren
... en meer
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ResourceFinder gebruiken om een vergaderruimte te zoeken
De RF-applicatie helpt u, eenvoudig en intuïtief, de vergaderruimten te vinden die aan uw behoeften voldoen.

Figuur 2.

ResourceFinder hoofdscherm

1. Gebruik de RF-locatiestructuur om een vergaderruimte te vinden op elke locatie in uw
organisatie. Wanneer u op een locatie klikt, worden alle vergaderruimten op deze locatie
weergegeven in het hoofdgedeelte van het venster.
2. De beschikbaarheid van de vergaderzalen wordt weergegeven.
3. Om een kamer te kiezen, markeert u het vinkje op de gewenste bron.
4. Om de boeking in RF te bevestigen, selecteert u de knop [Opslaan en sluiten].
5. Let op de legenda symbolen.

Plattegrond (Grondplan)
Resource Central biedt een extra functie om u te helpen bij het vinden van de resource die u wilt boeken
voor een vergadering, dat grondplan wordt genoemd. Deze functie kan worden ingeschakeld door de
systeembeheerder. Wanneer het is ingeschakeld, ziet u de knop [Grondplan] op de werkbalk. Als u erop
klikt, zal de plattegrond beschikbaar zijn boven aan de resource overzicht, zoals weergegeven in de
onderstaande afbeelding:
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Figuur 3. Plattegrond ingeschakeld

U kunt op de naam van de locatie klikken waardoor de plattegrond en de lijst met bronnen van die locatie
aan de rechterkant wordt weergegeven.

Figuur 4.

Plattegrond display

Resourceoverzicht.
Als u de plattegrond in groter formaat wilt zien, klikt u op de vergrootglasknop (zie de pijl in de
schermafbeelding) om deze te vergroten.
Vanuit de plattegrond kunt u op een resource aanklikken waardoor deze resource wordt geselecteerd met een
aangevinkt symbool in de resourcelijst.
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Vul uw vergaderverzoek in
Zodra de RF is gesloten, gaat u terug naar het vergaderverzoek.
Hier moet u de knop [Verzenden] selecteren om het vergaderverzoek af te ronden.

Figuur 5. Vergaderverzoek

Kort daarna ontvangt u één of twee e-mails als bevestiging van uw boeking.
Een van de e-mails kan afkomstig zijn van de Outlook®/ Exchange-omgeving en de andere is afkomstig uit
Resource Central.
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Diensten bestellen voor uw vergadering
In de e-mail van Resource Central vindt u een overzicht van de reservering met betrekking tot de
geselecteerde vergaderruimte en het tijdslot. U vindt echter ook een link waarmee u bijbehorende diensten
voor uw vergadering kunt bestellen. Dit wordt geïdentificeerd met de "Klik hier" hyper-link.

Figuur 6.

Bestel Mail

Wanneer u op deze link klikt, opent u een bestelformulier, dat bij deze geselecteerde vergaderruimte hoort.
Dit formulier zal de services bevatten die zijn ingeschakeld voor deze specifieke vergaderruimte.

Bestelformulier
Het bestelformulier is aanpasbaar, per vergaderruimte. de onderstaande afbeelding is slechts een
voorbeeld. Het bestelformulier bevat alle bijbehorende services die beschikbaar zijn voor deze
specifieke vergaderruimte die u hebt geboekt.
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Figuur 7.

Bestelformulier en gedeeld bestelformulier geopend via de links in e-mail verzonden naar de organisator

Op dit voorbeeld van een bestelformulier kunt u cateringdiensten boeken. Om deze bestellen, selecteert u
het gewenste aantal services en items dat nodig is voor de vergadering.
Ook is het mogelijk om externe deelnemers te registreren, AV/ IT-apparatuur te bestellen of elektronische
vergaderruimte schermen te gebruiken.
Nadat u het bestelformulier heeft ingevuld, klikt u op de knop [Bestelling verzenden]. Nadat het
bestelformulier is verwerkt, ziet u een online bevestiging met een uniek bestelnummer dat u ter referentie
kunt gebruiken.
Hierna informeert Resource Central alle betrokken afdelingen en personen over de diensten die u hebt
besteld.

Orderbevestiging
U ontvangt ook een bevestigingsmail met daarin een gedetailleerd overzicht van uw bestelling.
Mocht u er op enig moment voor kiezen om uw vergadering te verwijderen of naar een ander tijdslot te
verplaatsen, dan worden de geselecteerde vergaderruimte en uw bestelling automatisch verwijderd (als
deadline wordt niet gehaald) of verplaatst (als de deadline in het gedrang komt).
Ook worden de afdelingen en personen die de diensten leveren automatisch op de hoogte gebracht van
deze wijziging.
Mocht u op enig moment één van de bestelde services willen wijzigen, dan moet u de hyperlink selecteren
[Klik hier].
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Mijn vergaderingen
In Outlook® hebt u een ander pictogram in uw werkbalk met de naam Mijn vergadering. Deze applicatie
maakt ook deel uit van Resource Central zoals de Resource Finder dat is. De functie van Mijn vergadering
is om u te helpen al uw bestellingen voor uw toekomstige vergaderingen bij te houden.

Figuur 8.

Mijn vergaderingen

Mijn vergadering is toegankelijk via het ® hoofdvenster van Outlook.
Navigatie voor Mijn vergaderingen

Figuur 9.

Navigatie voor mijn vergaderingen

Aan de linkerkant van het venster vindt u het datum kiesgebied waar alle datums waarop u een
vergadering hebt geboekt vetgedrukt worden gemarkeerd.
In het hoofdgedeelte van het venster vindt u alle vergaderingen die worden vermeld voor de datum die
is geselecteerd. Vanaf hier kan een bestelling worden gewijzigd, gemaakt of verwijderd door op een van
de vermelde vergaderingen te klikken. Op dat moment wordt het juiste bestelformulier geopend en kunt
u, zoals eerder beschreven, de gewenste diensten of wijzigingen voor deze vergadering selecteren.
Order verwijderen die is gekoppeld aan vergadering(en)
Als u een bestelling wilt verwijderen, markeert u het vakje op het item voor de vergadering in de lijst en
selecteert u de "Bestellingen verwijderen" in de werkbalk.
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Met de knop [Verwijderen] wordt alleen uw bestelling in Resource Central verwijderd. Het annuleert uw
vergaderingsreservering niet in Vooruitzicht®.
Als de reservering catering meerdere kamers heeft, wordt de gedeelde bestelling altijd op de eerste
regel in de lijst Mijn vergaderingen geplaatst

Figuur 10. Bestellingen verwijderen

Bezoekers beheren
U kunt alle bezoekers in Mijn vergaderingen beheren door op de knop [Mijn bezoekers] te klikken,
waardoor de bezoekerslijst op de geselecteerde datum wordt geopend: Zie volgende pagina.
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Figuur 12. Mijn vergaderingen – Bezoekerslijst

Knoop

Beschrijving

Nieuwe bezoeker

Een bezoeker toevoegen aan een vergadering of een persoon/gebruiker

Bezoeker verwijderen

De geselecteerde bezoeker(s) verwijderen

Mijn vergaderingen

Ga terug naar de lijst Mijn vergaderingen

Door op [Nieuwe bezoeker] te klikken, kunt u een nieuwe bezoeker toevoegen aan een vergadering of
een persoon:

Figuur 13. Een bezoeker toevoegen aan een vergadering/persoon

Vul de benodigde informatie in en klik op [Opslaan] om te voltooien.
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Bijlages
Assistent Organisator
Om andere organisatoren zoals secretaresses of persoonlijke assistentie in staat te stellen namens
andere organisatoren vergaderingen te boeken en bestellingen in RC te plaatsen, biedt Resource Central
een extra functie, namelijk "Assistant Organizer".
Met de functie kan de organisator al het gerelateerde werk aan de assistent toewijzen, omdat de
meldingen rechtstreeks naar de assistant kunnen worden gestuurd die met de verschillende service zal
corresponderen aanbieders op de verschillende serviceorders.
De assistent met toegang tot de agenda van de organisator kan de vergadering ook rechtstreeks in de
agenda van de organisator plannen en alle meldingen aan de assistent toewijzen.
De functie inschakelen in Resource Finder
Als deze functie is ingeschakeld door de parameter, is het pictogram Assistent niet beschikbaar in de
ResourceFinder
Bestelformulier. Het is alleen beschikbaar nadat de functie is ingeschakeld in ResourceFinder-instellingen
/Assistent-organisator:
Wanneer deze functie in het systeem is ingeschakeld, moet het pictogram Assistent worden geactiveerd in
de ResourceFinder-instellingen /Assistent-organizer.

Figuur 14. RF-instellingen – Assistent Organizer

Onder Standaard assistent kunt u een assistent-organizer instellen die standaard wordt gebruikt voor al uw
bestellingen. Bijvoorbeeld als al uw vergaderingen altijd door dezelfde assistent worden afgehandeld.
Klik op de [...] om destandaard assistent te selecteren.
U kunt ook een standaard e-mailstroom instellen (wie ontvangt e-mails met meldingen) door in de
vervolgkeuzelijst te selecteren:
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Figuur 15. E-mailstroom instellen

Nadat u op [OK] hebt geklikt, is het pictogram Assistent beschikbaar in ResourceFinder
Bestelformulier. Maar het wordt alleen toegepast op de boeking als u erop klikt
Assistent uitgeschakeld

Ingeschakelde
assistent

Als u de functie inschakelt, wordt de assistent-organisator beschikbaar in de ResourceFinder
Bestelformulier: er staat een sectie in het bestelformulier met de naam "Meeting Organizer" bovenaan
wanneer u een boeking maakt:

Figuur 16. Bestelformulier – Organisator van de vergadering

De opties (assistent en e-mailstroom) die eerder zijn ingesteld in de ResourceFinder-instellingen,
worden hier weergegeven. U kunt wijzigingen aanbrengen in overeenstemming met de behoefte van de
specifieke vergadering of deze uitschakelen als het een vergadering is, waarbij u geen assistentorganisator nodig hebt.
De functie is ook beschikbaar in Mijn vergaderingen, waar de organisator kan zien wie de assistent is op
verschillende vergaderingen en de assistent de vergaderingen van verschillende organisatoren kan zien
die de assistent ondersteunt.
Dit is wat de primaire organisator (in dit voorbeeld is het Bijvoorbeeld Edwin Muller) ziet in Mijn
bijeenkomsten:
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Figuur 17. Mijn vergaderingen geopend door primary organizer

Dit is wat de assistent-organisator (in dit voorbeeld is het Sensi Haulkner) ziet in Mijn vergaderingen:

Figuur 18. Mijn vergaderingen geopend door assistent-organisator

In Resource Finder wordt de assistent-organisator ook weergegeven op andere reserveringen. De
informatie wordt weergegeven zoals in de onderstaande afbeelding:

Figuur 19. Resource Overzicht – Boekingsgegevens
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