HANDLEIDING

Waarom SJIFT Happens
en hoezo gratis?

‘A restaurant is not only about filling a stomach, its feeding souls’
Als je in de wereld van eten en drinken werkt, dien je dit mooie, hoge doel. Daar werk je nooit alleen, maar met je collega’s, onze helden. Die
helden komen altijd eerst samen in het rooster. En dat is de plek waar vaak de shit happens!
Dat moet anders dachten wij.
Stel er is een GRATIS rooster en communicatieapp voor de horeca, in Nederland en daarbuiten. Die doet wat het moet doen en alle shit die in
en rondom een rooster hangt voorkomt. Dat levert naast een beter gesmeerde operatie, ook een beter gesmeerde boterham voor de horeca
op.
Door er een tijdlijn aan toe te voegen brengen we partijen bij elkaar, die anders nooit rechtstreeks met de helden van onze branche kunnen
communiceren. Let wel, zonder dat het irritant wordt, dus altijd op maat en relevant voor de individuele lezer.
Dus, stoute schoenen aangetrokken, app bedacht, fouten gemaakt, weer opgelost en we zijn los! De kunst was vooral om het simpel te
houden, en dat bleek veel ingewikkelder dan het moeilijk te maken. Hoewel, niet helemaal… anders las je nu deze handleiding namelijk
helemaal niet 😁

Aan de slag
stap voor stap

We beginnen met het registreren van je bedrijf door ‘Nieuw als bedrijf’ te selecteren.
Als je op ‘nieuw als manager’ klikt, zie je het scherm zoals hiernaast. Voer je
gegevens in en voeg toe waar je werkzaam bent. Klik vervolgens op account
aanmaken.
We zijn onderweg!
Er verschijnt nu een korte rondleiding door de app waar je kan zien wat je waar kan
doen en welke handige functionaliteiten er zijn.

Tijdlijn

voor alle zin en onzin van je bedrijf
Als je ingelogd bent, kom je altijd als eerste op de tijdlijn. Op deze tijdlijn kan je
informatie uitwisselen, die zichtbaar is voor alle medewerkers. Dit deel is bedoelt als
een soort van Facebook van je bedrijf, dus voor alle zin en onzin van en voor
iedereen.
De plek waar je de successen of belangrijke events deelt!
Het werkt heel eenvoudig door de + te selecteren rechtsboven voor een nieuw
bericht. Naast tekst kan je dus ook een foto toevoegen. We hebben besloten om nog
geen video mogelijk te maken. We zijn bang dat dit ten koste gaat van de snelheid
van de app. Je kan overigens wel een URL inkopieren als je dit zou willen.

Medewerkers uitnodigen
1 voor 1

We gaan nu de app inrichten. Als eerste nodigen we de medewerkers uit. Klik op de
3 punten (□ □ □ ) rechtsonder in het scherm en selecteer medewerkers bovenaan in
het scherm.
Vervolgens op + voor een nieuwe medewerker.
Dat is natuurlijk wel even werk, zeker als je niet de handigste type in typen bent op
je smartphone.
Maar goed, het is eenmalig en daarna een kwestie van bijhouden.

Labels

wie werkt waar
Heb je meerdere labels, locaties of afdelingen en wil je graag je medewerkers in het
rooster laten zien waar ze werken. Dan kan je zogenaamde labels aanmaken. Denk
daarbij aan dingen als Terras, Brasserie, Afwas, Ontbijt, Wijk A, …. Afhankelijk van
hoe jouw bedrijf is ingericht.
Het kan ook gebruikt worden voor een bepaald evenement of iets dergelijks. Ook
kennen we voorbeelden van combinaties van vestiging en afdeling.
Het is dus helemaal aan jou en jouw bedrijf.
Wederom, de + rechtsboven en de rest werkt vanzelf.

SJIFTS aanmaken
welke diensten zijn er

De medewerkers zijn uitgenodigd, de labels ingericht. De medewerkers worden
meteen gevraagd om hun standaard beschikbaarheid op te geven, zodat we hier met
het rooster rekening mee kunnen houden.
Het duurt natuurlijk even voordat iedereen de app heeft gedownload en dit heeft
gedaan. In de tussentijd kunnen we alvast de diensten in het rooster zetten, zeker de
diensten die repeterend van aard zijn.
Ga naar het rooster ( ) en klik op + voor een sjift of dienst. Als je nog geen
medewerker selecteert, wordt het een zogenaamde ‘Open dienst’ waar de
medewerker zichzelf op kan inschrijven.
Vergeet niet gebruik te maken van de Herhaling optie, wel zo makkelijk!

SJIFTS toekennen
wie werkt waar

Als de medewerkers de app hebben gedownload en ook hun standaard
beschikbaarheid hebben opgegeven, kan je de diensten of sjifts toewijzen. Door op
‘Open Sjift’ te drukken zie je de medewerkers die wel en niet beschikbaar zijn.
Ook kan je zien welke dagen ze nog meer werken (grijs), zodat je het goed onderling
kan verdelen. Als ze niet beschikbaar zijn, omdat ze al ingeroosterd zijn, kan je dat
aan het oranje icoon achter de naam zien.
Ondanks het klein scherm van je telefoon, heb je toch een goed overzicht in wie kan
en wie niet en wanneer iemand die week nog meer werkt!
Vergeet ook niet om zelf even je standaard beschikbaarheid in te vullen!
Overigens, bij de optie ‘Beschikbaarheid’ kan iedereen afwijkingen op je standaard
beschikbaarheid invullen. Je ziet dat je standaard beschikbaarheid is overgenomen!
Toch niet beschikbaar? Dan kan je dat hier aangeven. Klik op de dag dat je een
afwijking in wil vullen!

En nog veel meer
extra’s

Bij medewerkers kan
je iemand eenvoudig
manager maken zodat
die ook het rooster
kan maken, wissels of
inschrijvingen kan
goedkeuren

Er is ook een
chatfunctie. Hier kan
je ook groepen in
aanmaken (icoon
rechts bovenin). Het is
de vervanger van je
WhatsApp groep waar
vaak veel gedoe over
is. Zo hou je alles van
het werk bij elkaar.

Bij het rooster kan je
rechtsboven van
overzicht wisselen van
je rol als manager en
ook als rol van
medewerker. Kan je
zien wanneer je zelf
moeten werken, ook
wel handig 😁

En nog veel meer
extra’s

Dus…. Nooit meer in de shit met je rooster!
Maar goed kan altijd beter. We werken continu aan
updates om functionaliteiten toe te voegen of te
veranderen. Jouw feedback hierin is uiteraard voor
iedereen heel fijn om te krijgen. Dat kan eenvoudig in
ons contactformulier op onze site www.sjift.nl
Of via de mail, info@sjift.nl
Ben je nou al fan, vertel het door aan iedereen die het
maar wil weten. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Als je op je dienstof
sjift drukt, zie je in
een oogopslag met
wie je samenwerkt.
Hier kan je je dienst
ruilen met collega’s

Ook hebben wij een
beoordelingsformulier
toegevoegd. Dit is
alleen in te vullen en
te zien door de
managers uiteraard.
De sterren geven een
duidelijk beeld wie je
waar kan inroosteren.

