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SCHEMALÄGGNING AV
PERSONER
 Den här guiden går igenom steg för steg hur du som ansvarig för ett
specifikt område under en samling eller aktivitet lägger in och
schemalägger personer till ditt team i Planning Center Services.

För att kunna schemalägga personer i Planning Center (P.C.) måste ditt konto ha
behörighet "Scheduler" eller högre. Om du inte har den behörighet som krävs och
behöver kunna schemalägga personen så kontaktar du:

Stefan - stefan.hoogs@uddevalla.pingst.se

Niklas - niklas.magnusson@uddevalla.pingst.se

Gör det via en webbläsare
Logga in på www.services.planningcenteronline.com och öppna den "planen" som du vill
lägga in folk i.
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I det här exemplet ska vi schemalägga 5 personer till att vara med i
lovsångsteamet på en Gudstjänst. 
 
Därför letar vi upp kategorin "Lovsång" i spalten till vänster på sidan. Nu
står det redan att det behövs 5 personer till lovsångsteamet, men om vi
skulle behöva lägga in fler kan vi välja hur många vi ska lägga in genom
att klicka på den lilla pilen uppe i högra hörnet på bilden. Sedan klickar
man på "needed positions" och anger hur många man behöver
schemalagga under respektive område.
 
I det här fallet behöver vi dock bara schemalägga 5 personer, så vi går
vidare genom att klicka på "5 people needed" (se bild)

Nu kommer denna rutan upp.
Här väljer du vilka personer du vill schemalägga (Du kan
söka efter deras namn i sökrutan) och klickar sedan på
"Accept"
 
Om personen som du vill schemalägga inte har P.C. och
inte brukar bli schemalagd så ofta, kan du använda profilen
"Anonym Person" och skriva in namnet på personen under
"Notes" i efterhand.

Nu ska personerna som du valde dyka upp i listan med ?
framför. Nu behöver vi skicka en inbjudan till personerna.

 
Klicka på Brevet uppe i högerhörnet och sedan på "Email".

Välj mallen "Mail mall för schemaläggning" (1 på bild)
och klicka sedan på "Send" (2 på bild).

Nu ska det lilla brevet bredvid
namnen försvinna. Om det gör

det vet du att inbjudan har
skickats. 

 
Nu är du färdig. Bra jobbat!
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Gör det via appen i telefonen
Observera att det kan se lite olika ut i appen beroende på om du använder en Iphone eller
en Android. Bilderna i den här guiden är anpassade efter Iphone, men det är samma princip
i appen för Android. Det kan skilja sig litegrann.
 
 
Öppna appen "Services" och gå in på den "planen" som du vill 
lägga in folk i. Klicka sedan på "Teams" (se bild 1).

I det här exemplet ska vi schemalägga 5 personer till att vara med i lovsångsteamet på en Gudstjänst. 
 
Därför letar vi upp kategorin "Lovsång". (Se bild 2) Nu står det redan att det behövs 5 personer till
lovsångsteamet, men om vi skulle behöva lägga in fler kan vi välja hur många vi ska lägga in genom
att klicka på den lilla pilen uppe i högra hörnet på bilden. Sedan klickar man på "needed positions"
och anger hur många man behöver schemalägga under respektive område.
 
I det här fallet behöver vi dock bara schemalägga 5 personer, så vi går vidare genom att klicka på 
"5 needed" (se bild 2)

Bild 1Bild 2

Nu kommer denna rutan upp.
Här väljer du vilka personer du vill schemalägga och klickar sedan på
"Done". (Se hur du gör om personerna du vill schemalägga inte finns i
listan på sida 6.)
 
Om personen som du vill schemalägga inte har P.C. och inte brukar
bli schemalagd så ofta, kan du använda profilen "Anonym Person"
och skriva in namnet på personen under "Notes" i efterhand.
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Nu ska personerna som du valde dyka upp i listan med ? framför. 
Nu behöver vi skicka en inbjudan till personerna.
 
Klicka på pilen uppe i högra hörnet och sedan på "Message".

Klicka sedan på "Next" uppe i högra hörnet.
 

PS. Här kan det se lite annorlunda ut för dig med Android. I så fall trycker
du på "Compose".

Se nu till att mallen "Mail mall för schemaläggning" är vald
som i bilden till vänster. (Om den inte är det, trycker du på
den och väljer sedan rätt mall.)
 
Skicka sedan iväg inbjudan genom att klicka på pilen längst
upp till höger i bilden till vänster.

Nu ska alla du har lagt in finnas med i listan och det lilla
brevet som syntes brevid namnen ska ha försvunnit. Då vet
vi att inbjudan är skickad och nu väntar vi på att personerna

ska acceptera eller avböja inbjudan.
 

Bra jobbat! Nu är du klar.
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Schemalägg personer som
inte finns med i listan
Ibland kan man behöva schemalägga en person som inte har blivit schemalagd tidigare för
den uppgiften. Du kan det hända att personen inte finns med i listan. (Se sid 4) I
webbläsaren kan du lägga in personen ändå genom att söka på den i sökrutan, men i
appen gör du så här.

Istället för att klicka på "Needed" i listan klickar du på den lilla
pilen uppe till höger och sedan på "Schedule a Person"

Här kan du söka på den person som du vill lägga in och sedan
välja personen i listan. 

Sedan väljer du vilket område du vill schemalägga personen på.
(I detta fallet vill vi lägga in personen på "lovsångsteam".)

 
 

När du har gjort detta ska personen dyka upp i listan
tillsammans med de andra som du precis har schemalaggt. 

Nu behöver du bara skicka en inbjudan. 



Sammansatt av Niklas Magnusson 2019 för Pingstkyrkan Uddevalla.

HAR DU FLER 
FRÅGOR?

HÖR  AV  DIG  TILL  OSS .

STEFAN

STEFAN .HOOGS@UDDEVALLA .PINGST .SE

 

NIKLAS

NIKLAS .MAGNUSSON@UDDEVALLA .PINGST .SE

 


