PLANYWHERE
Wat is Planywhere:
Planywhere is de webapplicatie die gekoppeld is aan Dienstroosterplanning, de roosterapplicatie van
PinkRoccade Healthcare die bij Zuidwester in gebruik is.
Waarom is er Planywhere:
Medewerkers toegang geven tot hun roostergegevens
Medeverantwoordelijkheid geven over hun rooster
Mogelijkheden die Planywhere biedt (indien hiervoor geautoriseerd):
Het inzien, vastleggen, wijzigen en verwijderen van beschikbaarheden;
Het inzien van uw eigen (persoonlijke) rooster. Afhankelijk van de autorisatie is het ook
mogelijk om roosteritems in Planywhere toe te voegen, te wijzigen en/of te verwijderen;
Het opvragen van het afdelingsrooster. Dit is alleen mogelijk als u ook een inlogaccount voor
Dienstroosterplanning heeft;
Afhankelijk van uw autorisatie, kunt u het rooster alleen bekijken of ook roosteritems
toevoegen/wijzigen/verwijderen;
Het intekenen op openstaande aanvragen bij het poolbureau. U kunt uw interesse tonen in
openstaande aanvragen van het poolbureau door hierop in te tekenen;
Het opvragen van uw urenoverzicht. In dit overzicht kunt u zien hoeveel uren u gewerkt heeft
tot en met een bepaalde datum en hoeveel verlofuren u tot en met deze datum opgenomen
heeft. Afhankelijk van uw autorisatie kunt u alleen uw eigen overzicht opvragen, of ook
overzichten van andere medewerkers;
Het is mogelijk dat u uw wachtwoord voor Planywhere vergeten bent. U kunt dit wachtwoord
opvragen in het aanmeldscherm van Planywhere;
Het in PDF-vorm opvragen van diverse overzichten, die u vervolgens op uw eigen systeem op
kunt slaan of die u kunt printen.
Hoe Planywhere op te starten:
De link naar Planywhere is http://drp.zuidwester.org
Inloggen kan ook via intranet (kies applicatie)
Inloggen via de website van Zuidwester http://www.zuidwester.org. Kies “werken bij” en
daarna “voor medewerkers”.
Waar kan ik informatie vinden:
Op intranet kunt u informatie downloaden (http://db09-appl/intranet/?q=node/240)
Ook op internet (http://zuidwester.org/voor-medewerkers) is informatie over Planywhere te
vinden.

Informatie die op te halen is:
Handboek Planywhere
Hoe de saldi te lezen
Planywhere in een notedop
Let op:
Wachtwoord mag maximaal uit 8 karakters bestaan
Procedures blijven hetzelfde (vakantie, ziekmeldingen, ruilen etc.)
Tussen 02:00 en 06:30 uur is Planywhere niet beschikbaar
Het is mogelijk dat diensten wel in DRP geroosterd zijn, maar nog niet zichtbaar zijn in
Planywhere. De planner zet diensten zichtbaar in Planywhere, wanneer het gemaakte
rooster goedgekeurd is en er een akkoord is om dit te publiceren in Planywhere.

