Handleiding
Marlin

Introductie
In deze handleiding wordt de basisfunctionaliteit van Marlin beschreven.

Stap 1:
Start een internetbrowser en open https://start.pcamobile.com

Stap 2:
Log in en open de Marlin applicatie

Overzicht Marlin
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Marlin kan onderverdeeld worden in vijf onderdelen, namelijk:
1. Uitvoerenden
2. Taakdetails
3. Planbord
4. Instellingen
5. Kaart

Uitvoerenden
De uitvoerenden kunnen gesorteerd worden op alfabet, regio of vaardigheid. Daarnaast is het
mogelijk om groepen aan te maken en één of meerdere uitvoerenden in een groep te plaatsen. Zo
kan er een groep per planner aangemaakt worden, zodat het overzichtelijk blijft welke planner
verantwoordelijk is voor welke uitvoerenden.

Taakdetails
Onderin Marlin vindt u de taakdetails. Onder het eerste kopje vindt u de ongeplande taken.
Dubbelklik op een ongeplande taak om de details van deze taak te zien. Het eerste tabblad wat u te
zien krijgt is het taak en melding tabblad.

Nieuwe ongeplande taken verschijnen altijd eerst dikgedrukt in het overzicht.

Taak en melding
In het linker gedeelte van dit tabblad vindt u het referentienummer. Daarnaast kunt u in dit tabblad
een taak als ‘vrije taak’ selecteren.

Adres
Adres is het tweede tabblad van een taak. Dit tabblad is onderverdeeld in Relatie, Adres en
Contactpersoon. De contactpersoon ontvangt per e-mail een bevestiging, zodra de taak is
ingepland.

Info
In het tabblad Info staat de extra informatie van de taak beschreven. Daarnaast kan in dit tabblad
ook de contractinformatie opgenomen worden.

Planningsvoorwaarden
In het middelste gedeelte van dit tabblad kunt u aangeven binnen welke periode de
werkzaamheden uitgevoerd dienen te zijn. In het rechtergedeelte kunt u beschrijven wat de
verplichte vaardigheden zijn, voorkeur voor wie het kan uitvoeren en welke uitvoerende verplicht is
de werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast kunt u bij regio een planner selecteren. Uitsluitend
deze planner zal de taak kunnen inplannen.

Planningen
In het tabblad planningen wordt de geschiedenis beschreven van de uitgevoerde activiteiten van de
planners.
Geplande materialen
Indien er materialen benodigd zijn voor het uitvoeren van de taak, kunnen deze materialen in dit
tabblad beschreven worden.

Planvoorstel

Er zijn drie mogelijkheden om een ongeplande taak in te plannen, namelijk:
1. Planvoorstel: best fit (goud, zilver, brons)
2. Planboard; door middel van paarse vakjes wordt een voorstel gegenereerd wanneer de
ongeplande taak ingepland kan worden.
3. Handmatig een taak slepen naar een uitvoerende in het planbord.

Planbord

Geplande taak
Zodra een taak is ingepland in het planbord zal deze de gele status krijgen. Dit houdt in dat de taak
is gepland. Als de planner de taak uitgeeft aan de uitvoerende zal de taak de groene status krijgen.
Dit houdt in dat de taak is uitgegeven.

“Toolbox”

Als je op een taak klikt in het planbord krijg je bovenstaande te zien. Hieronder wordt beschreven
wat de verschillende iconen betekenen:
Uitgeven
Een e-mail kan worden verstuurd aan de klant, zodra de taak is uitgegeven. Daarnaast
ontvangt de monteur de taak in zijn mobiel.
Dupliceren
Een taak kan gedupliceerd worden, bijvoorbeeld als blijkt dat de taak door twee monteurs
uitgevoerd dient te worden in plaats van één.
Verwijderen
Klik op de verwijderknop om de planning te verwijderen. De taak zal hierdoor weer in de
lijst met ongeplande taken zichtbaar worden.
Reserveren
U kunt een taak reserveren. Zodra deze knop aangeklikt wordt, zal de taak een lichtblauwe
kleur krijgen.
Terughalen
Nadat een taak is uitgegeven, kan deze teruggehaald worden door op de knop terughalen
klikken. Hierdoor zal de taak in concept (geel) in het overzicht blijven staan en kan deze
opnieuw ingepland worden, zoals gewenst.

Blokkades
Indien een uitvoerende verhinderd is om werkzaamheden uit te voeren kan er gebruik gemaakt
worden van een blokkade in het planbord. Een blokkade kan handmatig aangemaakt worden door
op het betreffende tijdsvlak met de muis van de begintijd tot de eindtijd te verslepen. Vervolgens zal
een pop up scherm komen, waarop aangegeven kan worden wat de reden is van de inactiviteit van
de uitvoerende. Het is ook mogelijk om meerdere uitvoerenden aan één blokkade toe te voegen,
bijvoorbeeld als een team een cursus heeft.

Instellingen
Iedere planner kan zijn of haar instellingen wijzigen in het instellingen menu. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk om de planningen van één dag te zien, kan de reistijd getoond worden in het planbord,
kunnen blokkades getoond worden en is er een legenda beschikbaar die aangeeft wat alle kleuren in
het planbord betekenen.

Kaart
Op de kaart kan zichtbaar gemaakt worden waar een bepaalde taak uitgevoerd dient te worden.
Verder kan de route van een uitvoerende voor een bepaalde dag inzichtelijk gemaakt worden via de
kaart.

