HANDLEIDING

Never again in the SHIT with
your schedules
SJIFT Happens, the FREE schedule and
communication application for hotels,
restaurants and cafés.
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REGISTRATIE
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Gaaf dat je SJIFT Happens hebt gedownload!
We beginnen met het registreren van je bedrijf door ‘Nieuw
als bedrijf’ te selecteren. Als je op NIEUW ALS BEDRIJF TIKT,
zie je het scherm zoals hiernaast. Vul je gegevens in en voeg
toe waar je werkzaam bent. TIK vervolgens op ACCOUNT
AANMAKEN.
We zijn onderweg!
Er verschijnt nu een korte rondleiding. Een overzicht van wat
er allemaal mogelijk is in de app en welke handige
functionaliteiten er zijn.
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Afbeelding 1 – Beginscherm

Afbeelding 2 – Registratie

TIJDLIJN
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Als je ingelogd bent op de app, kom je altijd als eerste op de tijdlijn.
Op deze tijdlijn kan je informatie uitwisselen die zichtbaar is voor
alle collega’s. Is de bar de vorige avond niet gepoetst? Of staat er
een borrel op het programma? Deel dit op de tijdlijn!
Om een BERICHT toe te voegen TIK je op het + teken rechtsboven in
het scherm, zie afbeelding – Tijdlijn.
Nadat je op de + button hebt getikt komt er een nieuw scherm
tevoorschijn, zie afbeelding 6 – Bericht maken. In dit scherm kan je
jouw bericht een TITEL geven, een TEKST schrijven en een
FOTO/LINK VAN EEN VIDEO met jouw bericht DELEN.

TIP:
1.
2.
3.
4.

Begin als eerst met medewerkers uit te nodigen;
Maak labels aan;
Geef jouw (standaard)beschikbaarheid aan;
Begin met het inplannen.

Dit kan je doen door op (□ □ □) tikken, rechtsonder in.

TIJDLIJN BUTTON

Afbeelding 3 – Tijdlijn

Afbeelding 4 – Bericht maken

(GROEPS)CHAT
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Wil je een collega een persoonlijk bericht versturen? TIK
op het icoon van de CHAT! Om een nieuw bericht te
versturen TIK je rechts bovenin op het + teken, zie
afbeelding 7 – Chat.

MAAK
GROEP

Kies de collega waar je een bericht heen wil sturen. Wil
je een algemeen bericht sturen naar de afwasploeg? TIK
eerst op het + teken, vervolgens dan rechts bovenin op
MAAK GROEP en selecteer iedereen van deze afdeling.

CHAT BUTTON

Afbeelding 5 – Chat overzicht

Afbeelding 6 – Groep chat maken

AAN DE SLAG
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We gaan nu de app inrichten.
Als eerste nodigen we de medewerkers uit. TIK op de 3 punten (□ □ □) rechtsonder in het scherm en TIK op
de eerste regel medewerker. Vervolgens TIK je op + om één of meerdere medewerkers tegelijk toe te
voegen. Behoefte aan meer toelichting, zie pag. 10.
Verder kun je hier je eigen (standaard) beschikbaarheid toevoegen, labels aanmaken of uren exporteren.
HIER KUN JE MEDEWERKERS TOEVOEGEN EN UITNODIGINGEN.

Via (groeps)whatsapp, sms, messenger of e-mail

VUL JOUW STANDAARD BESCHIKBAARHEID IN.

Hier vul je jouw vaste werkdagen in.

VUL EEN AFWIJKENDE WIJZIGING OP JE BESCHIKBAARHEID IN.

Gaat je zus trouwen of heb je een diploma uitreiking van een
vriend? Dan geef je hier aan dat je niet beschikbaar bent.

UREN AANPASSEN? DAN KAN HIER DOOR DE UREN TE EXPORTEREN NAAR EXCEL.

MAAK HIER LABELS AAN, BIJV. KEUKEN, TERRAS, WIJK A, WIJK B ETC.

ALGEMEEN MENU

Afbeelding 7 – Algemeen menu

ROOSTER MANAGER
HéHé, eindelijk een overzichtelijk rooster! In
afbeelding 8 – Rooster zie je het TEAMROOSTER van
jouw bedrijf in de rol van manager. Het rooster is in
weken ingedeeld met een dagelijks overzicht. Onder
elke dag zie je wanneer, welke tijden en op welke
afdeling je collega’s werken.

Het is ook mogelijk om alleen jouw eigen rooster in te
zien. Dat doe je door te TIKKEN op het INDIVIDUELE
POPPETJE rechts boven.
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JOUW
ROOSTER

TEAMROOSTER

BEELDWEERGAVE
RASTER OF LIJST

ACTIVITEIT DIE DAG
= AANTAL MEDEWERKERS WERKZAAM DIE DAG
= AANTAL GEPLANDE UREN DIE DAG

HIER KAN JE EEN
DIENST AANMAKEN

EEN MEDEWERKER HEEFT ZICH
INGESCHREVEN OP EEN OPEN DIENST
EN WACHT OP GOEDKEURING

TIP!

Wil je meer details op een specifieke dag inzien wijzig
je beeldweergave. Dit doe je door te tikken op het
icoon lijst of raster naast de week nummers.

HIER KAN JE OPEN
DIENSTEN
PUBLICEREN
(zichtbaar maken
voor medewerkers
om in te schrijven)

DIT ZIJN OPEN DIENSTEN
GROEN = MEDEWERKER TOEGEWEZEN, NOG NIET GEPUBLICEERD
ROOD = NOG GEEN MEDEWERKER TOEGEWEZEN, NOG NIET GEPUBLICEERD

Afbeelding 8 –Rooster manager
ROOSTER BUTTON

ROOSTER MEDEWERKER
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In het individuele
rooster is het mogelijk om een
wisselverzoek
aan te vragen of je in te schrijven voor
een open dienst
. In afbeelding 7 – Rooster 1/2 kan je
zien hoe je kunt inschrijven op een OPEN DIENST.
In afbeelding 8 – Rooster 2/2 zie je waar je kunt
inschrijven voor een WISSELVERZOEK. Hier meer over
op de volgende pagina.

TEAMROOSTER
JOUW
ROOSTER

DE LABEL (afdeling of locatie)
EN TIJD WAAR DE
MEDEWERJER
INGEROOSTERD STAAT

INSCHRIJVEN VOOR EEN OPEN DIENST
(buiten jouw standaard beschikbaarheid)

KAN JE OP HET LAATSTE
MOMENT NIET? VRAAG EEN
RUILVERZOEK AAN.

Afbeelding 9 –Rooster medewerker 1/2

Afbeelding 10 – Rooster medewerker 2/2

WISSELVERZOEK MEDEWERKER
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Soms komt het voor dat je met een collega wilt ruilen
van dienst. Dit kan komen omdat je een tentamen bent
vergeten, je zus gaat trouwen of bent uitgenodigd bent
op de diploma uitreiking van een vriend(in), het kan
allemaal. Binnen SJIFT is het mogelijk om een
wisselverzoek te doen met een collega. Dit doe je door in
jouw rooster te TIKKEN op het wisselverzoek icoon
.
De aanvraag staat open en jouw collega krijgt een
bericht binnen in de chat. Hier maakt jouw collega een
keuze of hij of zij de sjift wilt overnemen. Als er een
keuze is gemaakt krijg jij een bericht in de chat. Wanneer
de medewerker voor JA heeft gekozen krijgt de Sjift
manager een melding. Hier maakt de Sjift manager de
keuze of de wisselverzoek goed gekeurd wordt of niet.

WISSELVERZOEK

Afbeelding 11 – Wisselverzoek icoon

Afbeelding 12 – Wisselverzoek bericht

WISSELVERZOEK MANAGER
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Als medewerker kunnen zij onderling een voorstel doen
om een sjift te wisselen. Dit gebeurt door te tikken op
het wisselverzoek icoon
.

Jij als Sjift manager heeft vervolgens de mogelijkheid om
de gewenste wisselverzoek goed te keuren of af te
keuren. Dit doe je door op het WISSELVERZOEK icoon
tussen de twee medewerkers te TIKKEN. Ongeacht de
keuze krijgen de medewerkers een bericht in de chat
functie en wordt de eventuele wissel automatisch
doorgevoerd in het rooster.

MEDEWERKER
VERWIJDEREN

Afbeelding 13 – Wisselverzoek manager

Afbeelding 14 – Wisselverzoek accepteren of niet

ALGEMEEN MENU – MEDEWERKERS
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In het algemeen menu van de SJIFT manager zijn
verschillende opties mogelijk om wijzigingen te doen in
de app. MEDEWERKERS is het eerste menu in de lijst.
MEDEWERKER
VERWIJDEREN

In dit menu is het mogelijk om medewerkers uit te
nodigen voor de app, de rol van een medewerker te
veranderen, verwijderen of een chat te sturen.
TIK op de 3 punten (□ □ □) rechtsonder in het scherm en
TIK op MEDEWERKERS bovenaan in het scherm.
Vervolgens TIK je op + rechtsboven in om één of
meerdere medewerkers tegelijk uit te nodigen om SJIFT
Happens te gebruiken.
TIK op een medewerker om de CONTACTGEGEVENS in te
zien, een medewerker te verwijderen of de ROL te
veranderen.

Afbeelding 15 – Medewerkers uitnodigen

Afbeelding 16 – Medewerkers informatie

ALGEMEEN - BEOORDELING
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Het is altijd fijn om vast te leggen en feedback te geven
hoe een (externe)medewerker functioneert.
Als je een medewerker wil beoordelen, TIK je in het
ALGEMENE MENU op BEOORDELINGEN. Vervolgens TIK
je op de MEDEWERKER die je wil beoordelen. Op basis
van een aantal prestatiefactoren kan je jouw personeel
beoordelen. Ook is het mogelijk om feedback te geven
ter ondersteuning van jouw beoordeling. Bij de regel
opmerkgingen kan dit gedaan worden. Dit zorgt voor
transparantie met je medewerkers. Overigens is een
beoordeling niet te zien voor andere medewerkers.
TIK op het + teken rechts bovenin om te beginnen!

DIT IS DE ALGEMENE
BEOORDELING

Afbeelding 17 – Medewerkers algemene beoordeling

Afbeelding 18 – Medewerkers beoordeling geven

ALGEMEEN – STANDAARD BESCHIKBAARHEID
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Elke medewerker heeft wel een vaste dag ook wel
standaard beschikbaarheid genoemd, dat hij of zij werkt.
Om dit in SJIFT aan te geven TIK je op STANDAARD
BESCHIKBAARHEID onder het algemene menu.
Door op de dag te tikken is het mogelijk om aan te geven
of je wel of niet beschikbaar bent. Onthoudt dat dit jouw
standaard beschikbaarheid wordt en elke week terug
keert tenzij je dit zelf aanpast.

NIET BESCHIKBAAR

Jouw standaard beschikbaarheid geeft alleen aan dat je
ingeroosterd kan worden op de jouw aangegeven dagen.
Dit betekend niet in dat je automatisch ingeroosterd
bent!

WIJZIGING(EN) MAKEN

BESCHIKBAAR

Afbeelding 17 – Standaard beschikbaarheid

Afbeelding 18 – Standaard beschikbaarheid doorgeven

ALGEMEEN - BESCHIKBAARHEID
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Heb jij geen vaste werkdagen of ben je toch niet
beschikbaar op een bepaalde datum? Vul dit in bij
BESCHIKBAARHEID onder het algemeen menu.

TIK op de MAAND en maak een keuze om welke maand
het gaat. TIK vervolgens op een DAG om hier wijzigingen
in te voeren en sluit vervolgens af door te tikken op
opslaan.
Net als de standaard beschikbaarheid houdt dit in dat je
ingeroosterd kan worden. Het betekend niet dat je
automatisch ingeroosterd wordt.
WIJZIGING(EN) MAKEN

Afbeelding 19 – Beschikbaarheid

Afbeelding 20 – Beschikbaarheid doorgeven

ALGEMEEN – UREN EXPORTEREN
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Het kan altijd voorkomen dat jouw gemaakte rooster
niet overeenkomt met de gemaakte uren. In de app is
het niet mogelijk om uren te wijzigen. Wat wel mogelijk
is om de uren te exporteren naar Excel.
In Excel krijg je een overzicht van de gekozen maand,
waar vervolgens uren aangepast kunnen worden. TIK op
UREN EXPORTEREN in het algemene menu en TIK
vervolgens op de gewenste maand. Vervolgens krijg je
een melding dat de uren zijn verstuurd naar jouw e-mail
adres.

TIP!
Wil je dat jouw medewerkers de aangepaste uren niet
over WhatsApp, mail of telefonisch communiceren
maar via één centrale plek. Kies dan voor onze CHAT
functie waar 1-op-1 gecommuniceerd kan worden.

Afbeelding 21 – maanden overzicht

Afbeelding 22 – Uren in Excel

ALGEMEEN - PROFIEL

16

Voor iedere medewerker komt het
weleens voor dat je veranderd van
functie, afdeling, nieuw
telefoonnummer krijgt, gaat
verhuizen of je wachtwoord wilt
veranderen. Dit kan allemaal onder
het algemeen menu PROFIEL.

Afbeelding 23 – Profiel algemeen

Afbeelding 24 – Profiel afdeling

Afbeelding 25 – Profiel wachtwoord

ALGEMEEN - LABELS
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Binnen elke organisatie zijn verschillende afdelingen of
locaties. Door labels te maken binnen SJIFT kan
onderscheidt gemaakt worden. Door een label te
koppelen aan een sjift wordt het duidelijk zichtbaar voor
de medewerker, manager en collega’s waar een ieder
werkzaam is.
TIK op het + teken om een nieuw label te maken. Heb je
een label gemaakt, TIK op een specifieke label om
wijzigingen te maken of te verwijderen. Bij elke sjift die
wordt aangemaakt kan je kiezen uit jouw gemaakte
label.

TIP!
Het is handig om te beginnen met het maken van
labels nadat je medewerkers hebt uitgenodigd en
voor dat je begint aan de planning.

Afbeelding 26 – Labels overzicht

Afbeelding 27 – Label aanmaken

