Wat is…

Wat is Planaday?
Planaday is de webapplicatie voor instituten, opleidingcentra, overheid, gemeentes en bedrijven die cursussen of
opleidingen verzorgen. Het is een totaaloplossing voor de volledige administratie die daarbij komt kijken.
Planaday faciliteert in het eenvoudig kunnen plannen en organiseren van opleidingen, cursisten en data en zorgt
ervoor dat je duidelijk inzicht hebt in benodigde materialen, taken en planning. Daarnaast zijn er koppelingen te
maken met vele bestaande systemen, waardoor je ook bijvoorbeeld urenstaten en facturatie in een oogopslag
beschikbaar hebt.
Planaday is een webapplicatie die ‘meedenkt’, gebouwd door mensen die werkzaam zijn in het vakgebied. Hierdoor
blijven we het product verbeteren. Je kunt de omgeving precies naar jouw wensen inrichten, van de modules die jij
nodig hebt, takenbeheer voor jezelf en anderen, tot specifieke notificaties.

Met Planaday
maak je het
jezelf makkelijk.

Bedrijven
• Overzicht & beheer
• Medewerkerskoppeling
• Taken & notities
• Vrije velden
Medewerkers en cursisten
• Overzicht & beheer
• Overzicht opleidingen
• Taken & notities
• Vrije velden
Cursussen
• Snel plannen via sjablonen
• Opties per dag(deel of -delen)
• Instructeurplanning en -overzicht
• Locatieplanning en -overzicht
• 	Taken, materialen en notities
(incl. notificaties)
• Presentielijsten + printen/mailen
• Absentieverwerking
• 	Facturatie
(o.b.v. presentie & absentie)
• 	Mogelijkheid tot opties nemen &
definitief inplannen
• 	Wachtlijsten en (automatisch)
doorplannen
• Certificaten, diploma’s etc.
Prijsafspraken
• 	Prijzen vaststellen per cursus
of cursist
• 	Mogelijkheid tot afwijkende
prijsafspraken
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Overzichten & rapportages
• 	Cursussenagenda per periode
en locatie
• Cursussen per maandag
• Cursussen per locatie
• Cursussen per instructeur
• Openstaande cursus-opties
• Prijsafspraken per bedrijf
Facturatie
• Automatisch laten opstellen
• 	Mogelijkheid voor doorvoeren
aanpassingen, kortingen etc.
Beheer
• 	Sjabloon voor cursussen
(standaardset dagdelen, taken,
materialen en notities)
• Generieke taken, bijv:
• Regel instructeur
• Regel blusmiddelen
• Lokaal schoonmaken
• Generieke notities
• Generieke materialen bijv:
• Blusmiddelen
• Beamer
• Certificaten
Gebruikers
• 	Ongelimiteerd aantal gebruikers
(vaste prijs per maand)
• 	Per gebruiker profiel (rol)
in te stellen voor rechten in
de applicatie.

Koppelingen
Koppel je eigen website met
de API van Planaday en toon
de cursussen op je eigen website.
Iedere pagina, module en
stap binnen Planaday heeft een
hulpfunctie met uitleg van over wat
je kunt doen en wat er verwacht
wordt.
Hoe werkt het en waarmee?
Planaday is een webapplicatie,
geoptimaliseerd voor Firefox en
Chrome en Internet Explorer en
werkt prima op een tablet.
Eigen proefomgeving
Graag richten wij een proefomgeving voor je in. Je kunt dan ervaren
hoe Planaday werkt en wat jouw
voordelen kunnen zijn om met onze
applicatie aan de slag te gaan. Heb
je hier interesse in, stuur dan een
e-mail naar info@planaday.nl met
de volgende gegevens;
Bedrijfsnaam,
Contactpersoon,
Telefoonnummer
e-mailadres
of vul het formulier in op onze website: www.planaday.nl

Wij richten geheel vrijblijvend een proefomgeving voor je in, waar alleen jij
bij kunt. Je krijgt de ‘snelstart’ en een uitgebreide handleiding toegestuurd.
Zodat ervaar je zelf hoe handig Planaday is.
Ontwikkeling & vooruitgang
Planaday is voortdurend in ontwikkeling. Dat betekent dat we inspelen
op een veranderende markt. Hierdoor zijn (nieuwe) onderdelen soms
nog niet helemaal klaar, of nog niet aanwezig in jouw omgeving.
Heb je een suggestie ter verbetering van of als uitbreiding op de applicatie, dan kun je deze altijd naar ons toesturen. Wij kijken dan of wij
dit generiek kunnen implementeren. Hier rekenen wij in dat geval niets
voor.
Kosten & tarieven
Wij geloven niet in betalen per gebruiker. Het idee van Planaday is
dat je betaalt oor wat je gebruikt. De kosten zijn afhankelijk van jouw
wensen en de grootte van je bedrijf. Planaday is er al vanaf € 95,- per
maand.
Hiervoor heb je altijd toegang tot Planaday. Je eigen omgeving met
een ongelimiteerd aantal gebruikers, die je zelf kunt beheren.
De applicatie is overal ter wereld bereikbaar met uw eigen loginnaam
en wachtwoord. Dus vanaf nu kunt u dit ook beheren en inzien vanaf
thuis als dat moet.
Onsite support & training
Planaday is een eenvoudig pakket om te gebruiken. Door de enorme
hoeveelheid functionaliteiten is het wellicht fijn om een persoonlijke
introductietraining te krijgen. Deze geven wij je graag, op je eigen locatie. Informeer naar de mogelijkheden of kijk op onze website.
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Dashboard, het beginscherm van Planaday

Inlogscherm

cursusoverzicht

inschrijflijsten

presentie-verwerken

overzicht-taken

trainingsmanagement-compliance-certificering

trainingsmanagement-communicatie

