Speciale tarieven toepassen met de feestdagen en/of vakanties
- en het gebruik daarvan i.c.m. met de online module Vaak willen we met de feestdagen of in vakanties speciale tarieven toepassen. In Easy kunt u
daarvoor speciale reserveringssoorten aanmaken. Met de juiste instellingen kunnen deze
reserveringssoorten vervolgens automatisch door de online module toegepast worden.
In dit artikel leggen we u uit hoe u dat zelf in kunt stellen.
Om ons doel te bereiken dienen we de volgende zaken in te stellen:
1. Feestdagen moeten in Easy als zodanig worden aangemerkt.
2. Standaard reserveringssoorten mogen niet geldig zijn op feestdagen.
3. Er moet een speciale reserveringssoort aangemaakt worden die alleen geldig is op
feestdagen.
4. Koppel deze speciale reserveringssoort aan de online module.
5. Indien u in een vakantie een tarief wilt hanteren dat afwijkt van het standaard- en feestdag
tarief dient u voor die specifieke vakantie ook nog een aparte reserveringssoort aan te
maken. De geldigheidsperiode van de standaardreserveringssoort moet in dat geval ook
aangepast worden.

1 - Specifieke dag als feestdag aanmerken
In dit voorbeeld gaan we 26 december (tweede kerstdag) instellen als feestdag.



Ga in Easy naar ‘Instellingen’ – ‘Programma instellingen’
Ga vervolgens naar tabblad 8 (Speciale dagen)






Klik in dit tabblad op de knop [Nieuw]
Selecteer in het dan verschijnende datumvak de datum 26-12-2017.
Plaats eventueel een vinkje bij ‘Jaarlijks’
Type, indien gewenst, een omschrijving (deze omschrijving verschijnt
op de betreffende dag dan ook boven de datum in de grid van Easy)
Plaats een vinkje voor ‘Feestdag’
Vink aan of u al of niet speciale openingstijden wilt hanteren. En
voer eventueel openings- en sluitingstijd in. Zoals u zult zien kunt u
dan, naar wens, één of meerdere accommodaties instellen.
Klik tenslotte op de knop [Opslaan]. De nieuw ingestelde dag zal dan in het gele scherm (aan
de linkerzijde) toegevoegd worden aan de lijst met speciale dagen.






2 - Maak standaard reserveringssoorten niet geldig op feestdagen







Ga in Easy naar ‘Instellingen’ – ‘Programma instellingen’.
Ga nu naar tabblad 2 (reserveringssoorten).
Klik op het uitklapmenu achter ‘Res.type’ en selecteer bijv.‘BOWLEN’.
Klik op de naam van de reserveringssoort die u aan wilt passen.
Klik nu op het uitklapmenu achter ‘Geldig op feestdagen’ en
klik op ‘nee’.
Klik op [Exit instellingen] om de aanpassing op te slaan.

3 - Maak een speciale reserveringssoort aan die alleen geldig is op feestdagen








Ga in Easy naar ‘Instellingen’ – ‘Programma instellingen’.
Ga nu naar tabblad 2 (reserveringssoorten).
Klik op het uitklapmenu achter ‘Res.type’ en selecteer bijv.‘BOWLEN’.
Klik daarna op de knop [Nieuw].
Vul het dan verschijnende scherm in als in de afbeelding hieronder.
Let daarbij in ieder geval op de volgende zaken:
1. Geef de reservering een naam in het vak “Soortnaam.
2. Geef aan dat deze reservering ‘Alleen (expliciet)’ geldig is op feestdagen.
3. Vink aan in welke accommodatie(s) deze reserveringssoort gebruikt moet kunnen worden.
5. Plaats een vinkje voor alle dagen.
Klik op [Exit instellingen] om de nieuwe reserveringssoort op te slaan.

4 - Gebruik van het speciale feestdagtarief in de online module
Plaats op het tabblad ‘klikacties’ van het reserveringsblok in de online module ook een vinkje bij de
speciaal aangemaakte reserveringssoort voor feestdagen. Vanaf nu wordt op de als feestdag
aangemerkte dagen automatisch het feestdagtarief toegepast.

5 – Toepassen van een speciaal vakantietarief
Als u in een vakantie een tarief wilt hanteren wat zowel afwijkt van het standaardtarief als van het
feestdagtarief dient u daarvoor een speciale reserveringssoort aan te maken.
Als voorbeeld maken we hieronder een speciale reserveringssoort voor de voorjaarsvakantie die
loopt van maandag 1 april t/m vrijdag 5 april.








Ga in Easy naar ‘Instellingen’ – ‘Programma instellingen’.
Ga nu naar tabblad 2 (reserveringssoorten).
Klik op het uitklapmenu achter ‘Res.type’ en selecteer bijv.‘BOWLEN’.
Klik daarna op de knop [Nieuw].
Vul het dan verschijnende scherm in als in de afbeelding hieronder.
Let daarbij in ieder geval op de volgende zaken:
1. Geef de reservering een naam in het vak “Soortnaam.
2. Plaats een vinkje voor de dagen maandag t/m vrijdag.
3 Klik op het uitklapmenu achter ‘Geldig op feestdagen’ en
klik op ‘nee’.
4. Klik op het woord ‘Nee’ achter ‘Geldig in periode – Actief’. Hierdoor verandert deze in het
woord ‘ja’.
5. Voer vervolgens de ‘Vanaf datum’ en ‘Tot datum’ in.
6. Klik op het woord ‘Ja’ achter ‘Geldig in periode – Jaarlijks’ waardoor deze in verandert in
het woord ‘Nee’.
Klik op [Exit instellingen] om de nieuwe reserveringssoort op te slaan.

Ook deze specifieke reserveringssoort kan vanzelfsprekend aan de online module gekoppeld worden
zoals beschreven is in paragraaf 4 van deze handleiding.

ZEER BELANGRIJK! Voor een goede werking van het speciale vakantietarief in de online module dient
deze specifieke vakantieperiode in de standaard reserveringssoort juist uitgesloten te worden.
Dit stelt u als volgt in:
1.
2.
3.
4.
5.

Ga in Easy naar ‘Instellingen’ – ‘Programma instellingen’.
Ga nu naar tabblad 2 (reserveringssoorten).
Klik op het uitklapmenu achter ‘Res.type’ en selecteer bijv.‘BOWLEN’.
Klik op de standaard reserveringssoort.
Klik op het woord ‘Nee’ achter ‘Geldig in periode – Actief’. Hierdoor verandert deze in het
woord ‘ja’.
6. Voer vervolgens de ‘Vanaf datum’ en ‘Tot datum’ in, zodat juist de specifieke
vakantieperiode uitgesloten wordt.
LET OP! De ‘Vanaf datum’ staat ingesteld op de dag na de vakantieperiode in het voorgaande
jaar. De ‘Tot datum’ staat ingesteld op de eerste dag van de vakantieperiode van het lopende
jaar.
7. Zorg dat achter ‘Geldig in periode – Jaarlijks’ het woord ‘Ja’ staat.
8. Klik op [Exit instellingen] om de aangepaste reserveringssoort op te slaan.

