BOFAS-ONSITE

Doel
-

De BOFAS-contractanten toelaten zich aan te melden tijdens de duur van een
terreinbezoek

-

De BOFAS-medewerker,
o weet hierdoor op welk moment wie aanwezig is op de werf
o kan per aanvraag de aanwezigheden opvragen

Hoe werkt het?
-

Per contractant heeft BOFAS de aanvraagnummers aangeduid en werden ook de
specifieke ONSITE gebruikers gekoppeld.

-

Eens een gebruiker actief is gezet door BOFAS, zal er een wachtwoord worden verstuurd.
Dit gebeurt via een automatische mail. Bekijk zeker ook je SPAM !
Heeft de gebruiker de app nog niet geïnstalleerd dan kan hij links vinden naar
respectievelijk de android (google play store) of IOS (Apple-store). Door er op te klikken
komt je rechtstreeks op de juiste plaats.
Eens de app geïnstalleerd is kan de gebruiker de gebruikersnaam en het paswoord
gebruiken om in te loggen. Een gebruikersnaam en paswoord kunnen niet door de
gebruiker zelf worden gewijzigd.

-

Aangekomen op de werf, zal de aanvraag die het kortst bij de standplaats is als eerste
verschijnen in het overzicht. De gebruiker kan een werfbezoek starten. Onmiddellijk
weet de BOFAS-medewerker dat de betreffende gebruiker aanwezig is op de site. De
gebruiker zelf ziet via een timer de tijdspanne dat hij op de werf aanwezig is.

-

Is er geen netwerkdekking op de site, dan onthoudt de smartphone van de
gebruiker het start- en stop-uur en zal deze, van zodra de gebruiker in een gebied komt
waar wel dekking is, de gegevens doorsturen naar BOFAS.
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-

Bij het verlaten van de werf kan de gebruiker het werfbezoek stopzetten. Hij hoeft niet
uit te loggen. Wil de gebruiker de app tussentijds gewoon sluiten door hem weg te
vegen, dan blijft de lopende sessie toch verder werken in de achtergrond.
Wordt de app opnieuw geopend dan wordt de sessietijd weergegeven.

-

Indien een sessie meer dan 8 uur open is of nog niet gesloten werd voor 23:45 u, dan
sluit de sessie automatisch. We gaan er van uit dat er dan een vergetelheid in het spel
is. De gebruiker krijgt automatisch een E-mail die stelt dat er mogelijk iets mis is en dat
hij contact dient op te nemen met de BOFAS-PL.

-

De mogelijkheid bestaat steeds dat de gebruiker zijn of haar paswoord vergeten is.
Vanuit de app kan om een nieuw paswoord worden verzocht. Nadat de gebruiker
“Wachtwoord vergeten?” heeft aangeklikt en een E-mailadres heeft opgegeven, krijgt
hij een E-mail waarin BOFAS nagaat of hij wel degelijk om een nieuw paswoord heeft
verzocht.

-

Na op “hier” te klikken krijgt hij de volgende melding, waarna terzelfdertijd een nieuwe
E-mail is verzonden waarin het paswoord worden meegedeeld.
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Het is ook mogelijk een BOFAS-medewerker telefonisch te contacteren, zodat deze een
nieuwe mail met het paswoord naar de betreffende gebruiker kan versturen.

Taal
-

De taal van de E-mails die de gebruiker ontvangt is de taal van de gebruiker zoals
opgegeven bij BOFAS.

-

De taal van de respectievelijke app’s is afhankelijk van de taal waarin de smartphone is
ingesteld.
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