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Met datumprikker kun je snel en eenvoudig zoeken naar een moment voor je groepsafspraak.

Dit kan via https://datumprikker.nl

maar uiteraard ook via de app datumprikker die te vinden is in de play store

1. Na installatie en opstart van de app maken we onze eerste afspraak

We klikken hiervoor op de knop

Daarna krijgen we onderstaand beeld.
 - we vullen de titel van de afspraak in
 - we kunnen ook een omschrijving toevoegen
 - we markeren het type afspraak (datumprikker
    in het voorbeeld)
 - vervolgens klikken we op
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Het nieuwe beeld laat ons toe om meerdere
data voor te stellen door deze in te kleuren.
Dit kan door gewoon in de datumvakken te
klikken.

Hier in het voorbeeld hebben we dus 5, 6 en 7
juli aangeklikt.

We klikken daarna terug op                    en
komen tot onderstaand beeld.

Hier kunnen we de tijd invullen, ook hier door
een vakje in te kleuren. In het voorbeeld kiezen
we :
- op 5 juli van 9 tot 11
- op 6 juli van 14 tot 16 en van 16 tot 18 uur
- op 7 juli van 9 tot 11 - van 14 tot 16 en van
                                                   16 tot 18 uur

Vervolgens klikken we terug op



Handleiding datumprikker Eddy Devos voor GGTH Pagina 3 van 15

In het nieuwe venster kunnen we nu
de personen die we willen uitnodigen
invullen.
We vullen naam en e-mailadres in en
klikken telkens op

In het voorbeeld hiernaast zien we 4
personen. Ikzelf als uitnodiger en
verder nog 3 uit te nodigen personen

We krijgen nog de kans voor enkele
opties :
- verstuur me een bericht bij een
   reactie  (ik vink dit aan)
- verberg deelnemers voor elkaar
   (dit vink ik niet aan)
- Deelnemers toevoegen aan
   adresboek (heb ik aangevinkt en
   moet bij de volgende uitnodiging het
   adres niet meer opzoeken. Ik kan
   dan kiezen voor

Er is ook nog een mogelijkheid om de
link te kopiëren, dit doen we nu
voorlopig niet.

Nu alles klaar is klikken we op

en de uitnodigingen worden
meteen verstuurd

mijn e mail adres

mijn e mail adres

mijn e mail adres

mijn e mail adres
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2. Van zodra er iemand heeft gereageerd door zijn beschikbaarheid in te vullen wordt de uitnodiger
automatisch hiervan via mail verwittigd.

3. De vooruitgang kunnen we via datumprikker volgen.
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Een eerste tussenstand :
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Hier nog een antwoord :
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en hier nog een tussenstand met reeds 3 als favorietfavoriet
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en met deze heeft iedereen gereageerd

4. We zijn klaar om een datum te prikken
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Hieronder zien we alle reacties samengevat.
De periode waarbij ieder kan aanwezig zijn word als favoriet
aangeduid.

favoriet
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