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woensdag 12 december 2012 16:09
Online Pro Update 2012.0.0.123 : E-Agenda - Agenda heen en weer synchroniseren met Mobiel / Tablet / Google Agenda

Beste Online Pro Gebruikers,
In de update van Online Pro vandaag hebben we een nieuwe dienst E-Agenda gerealiseerd.
Dit maakt het mogelijk dat u met elk mobiel apparaat (of pc) die met een Google-agenda kan werkenb kunt synchroniseren. (U heeft hier dus geen Microsoft
Exchange meer voor nodig.)
Hiermee kunt u bewerkstellingen dat de afspraken van een aantal medewerkers (of alle) naar meerdere mobiele telefoons/tablets/pc’s kunt bijwerken middels
een druk op de knop “Synchroniseren”.
Tevens is het daarna ook mogelijk dat er een terug-synchronisatie plaatsvindt. Zo kunt u via uw telefoon/tablet/pc een aantal handelingen verrichten die
teruggevoerd worden naar Online Pro:
- het omschrijvingsgedeelte van een afspraak wijzigen. (deze wordt automatisch teruggesynchroniseerd naar Pro bij de eerstvolgende synchronisatie)
- een nieuwe afspraak maken. (deze afspraak wordt automatisch aangeboden bij de eerstvolgende synchronisatie in Online Pro)
- een afspraak verwijderen. (deze afspraak wordt automatisch aangeboden bij de eerstvolgende synchronisatie in Online Pro om “naar historie” gezet te worden)
Met de nieuwe dienst Online Pro E-Agenda kunt u de agenda synchroniseren naar diverse Google-agenda’s/accounts (meerdere mobiele
telefoons/iPad’s/tablets/pc’s) voor € 7,50 per maand inclusief 21 % BTW.
Deze dienst omvat de volgende zaken:
- Datagebruik / kostendekking voor koppeling met Google Agenda
- Synchroniseren van de Online Pro Agenda naar meerdere Google-accounts / kalenders (meerdere mobiele telefoons/iPad’s/tablets/pc’s).
- Support op het inregelen van de Google-accounts / kalenders in Online Pro
- Uitleg werking synchroniseren in Online Pro.
Wij geven geen helpdesksupport op het instellen van het Google account op uw mobiele telefoon/tablet. Dit heeft er mee te maken dat er legio
besturingsystemen en apparaten zijn waar wij ook de werking niet van kunnen weten.
Tevens kunnen wij op deze apparaten niet inbellen, dus is de ondersteuning daarvan lastig. Uw hardwareleverancier / telefoonprovider kan u hiermee wel van
dienst zijn.
Deze dienst is afhankelijk van het platform van Google. Als deze Google-dienst of een functionaliteit van deze dienst wijzigt zullen wij de software hierop aan
proberen te passen.
Als u van deze dienst gebruik wilt maken zullen wij u helpen onderstaand scherm de eerste keer in te regelen.
U vult hier in feite de accounts in voor elke mobiel/tablet en vervolgens de selectie welke afspraken naar welke mobiel/tablet gesynchroniseerd dienen te
worden.

Als deze instellingen eenmaal ingeregeld zijn hoeft u dagelijks alleen nog maar periodiek op de knop “Synchroniseren” te klikken in de Agenda van Online Pro.

Online Pro zal dan alle synchronisatie’s uitvoeren en hiermee alle agenda’s bijwerken. Eventuele ingevoerde afspraken of wijzigingen van mobiele gebruikers
worden op dat moment ook teruggevoerd naar Online Pro.
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U kunt de dienst E-Agenda bestellen via het menu Systeem / Aanvullende diensten, tabblad E-Agenda.
Wij zullen dan contact met u opnemen voor het inregelen en uitleggen van de synchronisatie.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag,
Met vriendelijke groet,
Maarten Heuvel
Online Software - Online Webart
Online Groep

 Maarten@OnlineGroep.nl
 http://www.onlinegroep.nl
http://www.assurantiepakket.nl

 024-3716959
 024-3716949
Postadres

 Postbus 6750
6503 GG NIJMEGEN
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