Aan de slag met meldingen
in XpertHR Checkit

Op de pagina ‘Meldingen’ zie je alle actieve en inactieve meldingen
die je hebt geplaatst. Aan de linkerkant van de pagina zie je jouw
doelgroepen. Door een doelgroep te selecteren filter je op meldingen
die je alleen voor die doelgroep hebt geplaatst.

1. Melding toevoegen
Om een melding toe te voegen klik je rechtsboven op de knop
‘Melding toevoegen’.

Log in als admin in XpertHR Checkit
en klik rechtsboven op het ‘poppetje’.
Vervolgens klik je op ‘Meldingen
beheren’.

Via ‘Meldingen beheren’ plaats
je meldingen per doelgroep.

2. Nederlands & Engelstalige melding
Het is mogelijk om een Nederlandse en een Engelse tekst in te
voeren. Je wisselt van taal door
op het tabblad te klikken met de
desbetreffende taal.

LET OP:
De Nederlandstalige
melding is ook zichtbaar
voor Engelstalige
gebruikers als je geen
Engelse melding invoert.

3. Meldingtekst
De tekst van de melding plaats je in het tekstvak. Je kunt in de tekst
ook links toevoegen. Selecteer het woord waarachter je een link wil
plaatsen en klik op het linkicoontje links boven het tekstvak. Je ziet
vervolgens een scherm waar je de link kunt toevoegen.

4. Link type URL
Met linktype ‘URL’ link je naar een andere webpagina. Vul onder URL
in het vakje het adres van de desbetreffende website in. In het tabblad
doelvenster bepaal je of de link opent in een nieuw tabblad (kies
optie ‘nieuw venster’), of opent in eenzelfde tabblad (kies optie ‘zelfde
venster’).

5. Link type e-mail
Met linktype ‘e-mail’ link je naar een e-mailadres. Als de gebruiker
op deze link klikt, opent een e-mail in het e-mailprogramma
van de gebruiker en kan de gebruiker meteen een e-mail sturen.
In het menu kun je een e-mailadres invoeren en optioneel
een onderwerp en tekst invoeren die meteen voor de gebruiker klaar
staat wanneer het e-mailprogramma opent.

6. Knop toevoegen
Je kunt een knop met een link toevoegen aan jouw melding. De tekst
van de knop vul je in in het veld onder de tekst ‘Knop-tekst’. In het veld
onder de tekstknop-URL kun je het webadres invoeren waar de knop
naartoe linkt.

7. Doelgroepen
Je kunt per melding instellen voor welke doelgroep deze zichtbaar is.
Ook kan je meerdere doelgroepen tegelijk selecteren, zodat je deze
melding maar één keer hoeft in te voeren.

8. Plaatsing
Kies waar je de melding wilt tonen in XpertHR Checkit:
op de homepagina, op een overzichtspagina van een thema en
eventueel de daarbij behorende onderliggende pagina’s. De melding
wordt bovenaan de pagina getoond als belletje. Als een gebruiker
op het belletje klikt komt deze op een overzichtspagina met alle
meldingen.

9. E-mailnotificatie
Als je het vakje ‘E-mail deze melding naar gebruikers’ aanvinkt, krijgt
iedere gebruiker die binnen de geselecteerde doelgroep(en) valt een
e-mail met de melding. De melding is daarnaast zichtbaar op XpertHR
Checkit.

10. Status van melding aanpassen
Kies ervoor om een melding op
actief of inactief te zetten. Een
actieve melding is zichtbaar voor
jouw gebruikers, een inactieve
melding is alleen zichtbaar voor
de admin.

TIP:
Zet meldingen die je vaker
per jaar wilt gebruiken op
inactief, dan hoef je deze
niet opnieuw aan te maken.

11. Melding sluiten
Vink de optie ‘Gebruiker kan melding sluiten’ aan als je wilt dat de
gebruiker na het lezen van de melding deze zelf kan sluiten. De melding
blijft zichtbaar tot de gebruiker de melding zelf sluit.

12. Melding aanpassen
Als je een geplaatste melding wilt aanpassen klik je op ‘aanpassen’
rechtsonder bij de desbetreffende melding. Je ziet een scherm waarin
je de huidige melding kunt aanpassen. Als je de aanpassingen opslaat
kun je vervolgens kiezen om de melding opnieuw te tonen aan de gebruiker of opnieuw de gebruikers een e-mailnotificatie te sturen.

Als je de optie ‘Gebruiker kan melding sluiten’ niet aan vinkt
ziet de gebruiker het volgende:

• Als de melding een knop bevat blijft de melding staan tot
		 de gebruiker op de knop heeft geklikt in de melding.

• Als de melding geen knop heeft zal de melding maar één
		 keer getoond worden. Als de gebruiker nog een keer inlogt
		 verdwijnt de melding.

13. Melding verwijderen
Klik op verwijderen rechts onderin bij de melding die je wilt
verwijderen.

