Töötamine online broneeringutega
1.Teenuse lubamine online broneerimisel
Selleks, et teenust üldse kuvataks onlines, peab see olema vähemalt ühel töötajal vastavalt märgitud.
Selleks on vaja liikuda menüüst Püsiandmed – Kasutajad. Avada kasutaja, liikuda "Teenused" tabile ja
panna soovitud teenustele linnuke kohta "Online broneeritav":

Lahter "Online max. päevi" tähistab seda, mitu päeva tulevikku mingit teenust kuvatakse.
Lahter "Online max. arv" tähistab seda, mitut aega kuvatakse.

2.Teenuse onlinemaksu/ettemaksu nõude sisselülitamine
Kui on soov kliendilt broneeritava teenuse eest küsida ettemaksu, siis seda saab teha nii:
Liikuda menüüst Püsiandmed – Teenused. Klikata soovitud teenuse esimesel tulbal "ava" lingil.
Seejärel liikuda "Broneerimise seaded" tabile ja panna linnuke vastavasse kohta:

3.Muud online broneerimise seaded ja broneerimise integreerimine kliiniku
kodulehele
Liikudes menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Online seaded avaneb järgmine vaade:

Siin on võimalik kuvada igal päeval ainult esimest vaba aega töötaja kohta ja näiteks paika panna
seda, kas klient saab töötajat valida või mitte ning kas broneerimislehele liikudes on kohe alguses
teenus/töötaja valitud või mitte. Samamoodi saab siin valida ka keelt. Kui vastavad seaded on paigas,
tuleb klikata nupule "Genereeri lingid". Seejärel tekivad nupu alla lingid, mida saab kasutada oma
ettevõtte kodulehel, neist esimest linki saab klientidele jagada kohe ka näiteks maili kaudu.
Kui paneme linnukese kohta "Uutele teenustele pannakse vaikimisi "makse nõutav", siis see
tähendab seda, et kui lisame Teenuste alla uusi teenuseid, pannakse neile automaatselt külge märge,
et online kaudu broneerides on ettemaks nõutav.
Saatja mailiaadress tähistab aadressi, mille alt saadetakse broneerijale kinnitusmail. "Reply to" lahter
tähistab aga seda aadressi, kuhu saabub broneerija kiri, juhul kui kinnituskirjale soovitakse vastata.
Täpsustus "Asukoht" valiku kohta. Selle funktsionaalsus eeldab:
-Menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Asukohad on paika pandud asukohad
-Menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Ruumid on paika pandud ruumid koos eelnevalt
seadistatud asukohtadega.
Kui nüüd genereerida link koos valitud asukohaga, siis kuvatakse kliendile ainult neid aegasid, mis on
valitud asukohas.
Lingile liikudes avaneb vaade olenevalt seadistustest:

4.Keelte valik
Kui soovite, et teenuseid saaks kuvada erinevates keeltes, peaks esimese asjana lisama
olemasolevatele teenustele tõlked. Seda saab teha menüüst Püsiandmed – Teenused. Seal on vaja
lahti võtta soovitud teenuse detailvaade klikates esimeses tulbas olevale "ava" lingile. Avanenud
aknas ongi võimalik teenustele lisada tõlkeid:

Hiljem on võimalik kodulehel hakata kuvama teenuseid erinevates keeltes, genereerides linki valitud
keelega.

5.Online broneeringute vaatamine ja maksete aruanne
Kui veebi kaudu on tehtud vähemalt 1 broneering, ilmub programmi töögraafikusse link "online
broneeringud", mille taga sulgudes on kirjas, mitu online broneerimist on hetkel läbi vaatamata.
Lingile klikates avatakse uus aken, kus on kõik online broneeringud detailidega kirjas:

Kui märkida soovitud rida ja siis klikata nupul "Ava" või teha soovitud real topeltklikk, avaneb selle
informatsiooniga vastav broneeringuaken:

PS! Broneeringud tekivad töögraafikusse automaatselt. Online broneeringute vaheaken on ülevaate
andmiseks.
Iga kord kui keegi teeb broneeringu online kaudu, mängib programm väikese heli. Kui on soov seda
häält mitte kuulda, saab selle kinni keerata menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded – Graafik:
Mängi "Kõll" uue online bronni puhul, võttes sellest kohast linnukese ära.
Menüüst Aruanded – Online maksete aruanne leiab informatsiooni maksete kohta, mis on laekunusd
just online broneeringute eest.

6.Sooduskoodide kasutamine
Soovi korral on võimalus kasutada erinevaid koode erinevate soodustuste kasutamiseks. Selleks
klikkame online vormil olles nupule "Online sooduskoodid". Avaneb väike aken, kuhu saame
piiramatul arvul lisada erinevate koodidega ja protsentmääradega soodustusi, kusjuures paika saame
siit määrata ka selle, kaua soodusperiood kestab:

Nüüd kui klient hakkab online kaudu broneerima ja ta on valinud teenuse, millel on sätetes paika
määratud kohustuslik ettemaks broneerimisel, ilmub andmete sisestamise hetkel nähtavale lahter,
kuhu saab sooduskoode sisestada:

Kui klient on sisestanud õige koodi, siis kuvatakse temale maksmislehel juba soodusega hind ning
sulgudes on ära määratud, palju soodust on määratud.
PS: Sarnaselt teiste püsivate seadistustega online broneeringu süsteemis, tuleks ka sooduskoodide
lisamisel/muutmisel oodata ~15 minutit, enne kui muudatused hakkavad kajastuma veebis.

7.Agendileping
Enne online broneeringute aktiveerimist on vajalik sõlmida agendileping Connected OÜ-ga.
Agendileping reguleerib online broneeringute puhul kohustused, vastutused ja selles sisaldub ka
tasustamine. Täpsemat infot saate meie üldkontakti poole pöördudes (info@connected.ee) või
klienditoelt.

