Handleiding
WatchIT

Introductie
In deze handleiding wordt de basisfunctionaliteit beschreven van de Watchit oplossing.

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

Stap 2:
Log in en de WatchIT oplossing zal geopend worden.

WatchIT
De WatchIT module beschikt over een aantal tabbladen, namelijk: Taskwatch, Daywatch en Nieuwe
taak.

Taskwatch
In het eerste tabblad kan de opdrachtgever een overzicht zien met de openstaande taken. De
opdrachtgever ziet informatie over de taak, zoals:
- Taaknummer
- Referentie
- Omschrijving
- Taakduur
- Naam
- Adres
- Plaats
Daarnaast kan de opdrachtgever ook dubbelklikken op een taak. Hierdoor verschijnt, net als in
Marlin, onderaan de pagina een overzicht met taakdetails.

Tot slot is het mogelijk voor de opdrachtgever om rechtsboven een keuze te maken tussen de
ongeplande taken, geplande taken en de planningen.

Daywatch
Het tweede tabblad van de Watchit module is het tabblad Daywatch.

In dit overzicht kan de opdrachtgever per dag zien welke taak er op de planning staan om
uitgevoerd te worden. In dit overzicht worden de volgende kolommen getoond:
- Afspraak
- Status
- Taak
- Locatie
- Regio
- Klant
- Reisafstand
- Uitvoerende

Nieuwe taak
Nieuwe taak is vergelijkbaar met de module Callintake. Hier kan de gebruiker een nieuwe taak
aanmaken. Dit tabblad bestaat uit de volgende onderdelen:
- Klanten
- Klantgegevens
- Taakgegevens
- Documenten/Artikelen
- Vastleggen taak
Klanten
In de linkerkolom kan een klant ingevuld worden in de zoekbalk. Dubbelklik vervolgens op de klant
en de klantgegevens zullen verschijnen in de middelste kolom klantgegevens.
Klantgegevens
De klantgegevens zijn automatisch ingevuld met de locatie waaraan u als gebruiker gekoppeld bent.
Taakgegevens
In de rechterkolom vindt u de taakgegevens. Hierin kunt u een nieuwe melding aanmaken. Als
eerste kunt u invullen wat de taaksoort is. Vervolgens kunt u een korte en bondige omschrijving
geven. Tot slot kunt u onder Info de extra informatie betreffende de melding beschrijven.
Documenten en/of artikelen toevoegen
De volgende stap in het proces is het toevoegen van een document en/of artikel. Dit kunt u
toevoegen aan de taak door op de knop toevoegen te klikken.

Vastleggen
De laatste stap is het vastleggen van de zojuist beschreven nieuwe taak.

