G E B R U I K S A D V I E S.
Digitaal planbord (jaarplanner met steeds 4 weken.)
Het instellen van Uw planbord:
Op het eerste tabblad vult U de datum in van week 1 beginnende op maandag. Zodra
de datum is ingevuld worden de datums voor het hele jaar doorgerekend.
Uiterst links vult U bovenin de omschrijvingen in. Met de eerste 8 regels wordt het
hele planbord automatisch ingevuld. De onderste 2 regels zijn per week vrij in te
vullen. Per dag heeft U de beschikking over 10 regels. Iedere regel kunt U
desgewenst een kleur accent meegeven. De gebruikte kleuren staan vast. Iedere
kleur heeft zijn eigen lettercode. In het voorbeeld is de Z gebruikt die bij rood hoort.
Per week kunt U de betekenis van de kleuren bovenin aanpassen. De kleur lettercode
hoort in de eerste kolom.
Om de omschrijvingen snel in te voeren is iedere cel in de brede kolom voorzien van
een zoekfunctie die vast zit aan de cijfercode op het tabblad vaste gegevens.

tabblad vaste gegevens:

Op het tabblad vaste gegevens vindt U 3 tabellen.


tabel activiteit.




tabel verjaardagskalender
tabel feestdagen

De verjaardagen worden met behulp van codes ingevuld bovenin de planbladen in de
kleine gele vakjes voor de namen van de dag.
De feestdagen worden met behulp van codes ingevuld bovenin de planbladen in de
kleine gele vakjes voor de namen van de datum.
Al Uw vaste activiteiten en regelmatig terugkerende gebeurtenissen worden ingevuld
in de tabel activiteiten. Door de bijbehorende code in de 2e smalle kolom te plaatsten
wordt de activiteit/gebeurtenis automatisch ingevuld.

Als U een kopie van het planbord maakt voor andere jaren kunt U het planbord steeds
weer voor ieder jaar aanmaken en daardoor is het ook geen probleem als U eens
handmatig de formule overschrijft en er zelf een tekst in zet.
Het digitale planbord flexibel in gebruik, zet het desnoods helemaal naar Uw
eigen hand. (De plaatje hieronder zijn van de jaarplanner met 53 weken)

Verander simpel de indeling. Maak altijd eerst een kopie van Uw planbord voor het
volgend jaar, dan kunt U eventueel waar nodig alle gebruikte formules overschrijven
en er een losse tekst in plaatsen die niet op het tabblad vaste gegevens staan.
De Ms Excel opmaak hulpjes die je daarbij nodig hebt. Het schermvoorbeeld is van
Office 2007.

In onderstaand voorbeeld is een maatwerk digitaal planbord gebruikt met 5 regels
per plan item: Uiterst links past de tekst niet helemaal in cel. In het vakje er onder is
de tekst geselecteerd en op het icoon tekstterugloop geklikt waardoor de cel passend
wordt gemaakt voor de inhoud. In het 2e voorbeeld zijn de 3 cellen naast elkaar
geselecteerd en is op het icoon samenvoegen en centreren geklikt en na het
samenvoegen links uitlijnen geselecteerd. Een ander kleurtje toepassen is een
kwestie van even aanklikken op het icoon cel achtergrondkleur of kleur letter type.

Omdat ik dit planbord heb gemaakt met de bedoeling dat U het ieder jaar weer
opnieuw kunt gebruiken, zijn alle tabbladen voorzien van weeknummers. Misschien
vindt U het veel makkelijker deze weeknummers te vervangen door datum. Met
behulp van onderstaande scherm voorbeelden leg ik U uit hoe U dat doet.

Het digitale planbord met weeknummers.

Aanpassing tekst op de tabbladen:
Rechts klik met de muis op de tabjes en kies voor Naam wijzigen en zet de gewenste
tekst er in. In het voorbeeld hieronder 29-12 – 05-01 – 12-01 maar U kunt ook
de maanden vermelden als U dat mooier vind.

Tabbladen allemaal aangepast.

Het digitale planbord wordt bij een receptie bijgehouden en wekelijks moet de planner
naar belanghebbende worden gemaild:
Maak een kopie van betreffend tabblad en zend deze per mail aan de
belanghebbende. Hoe doe je dat:






Rechts klik met de muis op het betreffende tabblad
Kies in het keuze scherm voor kopie maken.
Geef boven in het schermpje aan dat je de kopie in een nieuw mapje wilt
hebben.
Sla het mapje op als PDF bestandje.
Dit pdf bestandje kun je vervolgens per mail verzenden.

