DPR Tidbokning
Tidbokning är en liten men ändå kraftfull funktion i DPR Kontantfaktura.
Tidbokningen kan användas som en del i DPR Kontantfaktura eller som ett separat
program
Att boka tider kan vara väldigt olika till sin karaktär. Tidbokning kan ha som uppgift att boka resurser som
hotellrum, konferensrum, och liknande men den kan även vara att boka behandlingar, den kan vara till för
att boka även privata aktiviteter.
DPR Tidbokning är INTEGRERAT med DPR kontantfakturering. Du får varje dag en bild som visar vilka
tider som är bokade. När du registrerar fakturor och väljer en kund kommer de tider som är bokade på
vald kund att visas i en lista. Du kan plocka bokade tidposter till fakturarader.
Du kan hantera flera personers tider för varje företag. Du kan tidboka separat för olika företag .
Du kan använda programmet i ett lokalt nätverk, då kan tidbokningen hantera tidbokning för många
personer samtidigt. Det finns ingen praktisk begränsning av antalet personer som samtidigt kan ha sina
tider bokade i samma filserver.
När du startar tidbokningen kommer data för person nr 1 att läsas in. Detta är den vars namn är
registrerat i den översta av de fyra ”namnknappar” som visas.

När du startar Kontantfaktureringen kommer du att se de bokningar som skett för denna dag

Beskrivning av formuläret där du bokar tiderna
För att boka en tid gör du så här
- Klicka på det klockslag som aktiviteten startar
- Klicka på den kund som ska bokas
- Klicka på den aktivitet som ska utföras
- Klicka på passande knapp för beräknad tidsåtgång

Veckoschemat

Den utskrift som är vanligast finns av veckoschemat i
veckoschemaformuläret

De bokade aktiviteterna/resurserna visas för varje dag i denna del av skärmen.
Dagschemat är indelat i klockslag från 07 00 till 19 00 med 30 minuters intervall. Om behov uppkommer
av att utöka antalet timmar efter kl 19 så kan detta ordnas, vi utför gratis sådan utbyggnad om kunder
önskar det.
Du kan ställa in bokningen på fyra olika intervall, som du väljer beroende på verksamhet; 15,20,30 eller
45 minuter.
Du kan med knapparna ”föregående dag,” och ”nästa dag”, ”föregående vecka,” och ”nästa vecka”,
”föregående månad” och ”nästa månad”, bläddra bakåt och framåt.
Du kan skriva ut i tre sorteringsordningar
i datumordning, i kundordning och i postordning

