
Gewijzigde beschikbaarheid in de app 
 

Binnen de app is de functionaliteit Beschikbaarheid voor een deel gewijzigd. Ook hier is het mogelijk 

om een eenmalige Beschikbaarheid op te voeren dan wel een nieuwe wekelijkse beschikbaar aan te 

vragen. 

Via deze weg biedt PMT zowel op de app als op de desktop de mogelijkheid om je beschikbaarheid te 

beheren. 

In de app kun je dit doen door naar het Tabblad Agenda te gaan. Als je binnen dit tabblad op het 

 klikt openen de mogelijkheden die je als medewerker hebt.  

 

 

De eerste optie is een ‘Eenmalige beschikbaarheid’ aangeven. Dit kan gedaan worden tot dat de 

roosters van die week verstuurd zijn. Nadat de roosters verstuurd zijn heb je alleen nog de 

mogelijkheid om een ruimere beschikbaarheid op te geven. Met deze vorm van beschikbaarheid geef 

je bijvoorbeeld aan dat je over 4 weken een voetbal wedstrijd hebt.  

 

De 2e optie is ‘Weekset’, deze optie is hetzelfde als de ‘Wekelijkse beschikbaarheid’ op de desktop. Je 

gaat hier wijzigingen aanbrengen in je ‘ Wekelijkse beschikbaarheid’. Een voorbeeld kan zijn dat je 

schoolrooster veranderd is.  

 

 

 

 



 

Als je in de ‘Weekset’ via de app iets wil aanpassen dan wel een nieuwe beschikbaarheid wil 

doorvoeren kom je na het opvoeren van een Titel / Opmerking op het volgende scherm terecht: 

 

 

 

Hierin zie je duidelijk welke type beschikbaarheden je hebt. Tevens wordt er met de kleur Groen 

aangegeven welke types in het voordeel van het Filiaal zijn en met Rood welke niet. 

Als je klaar bent met  je nieuwe beschikbaarheid aanvraag dan kun je deze opslaan. Als de aanvraag 

is opgeslagen krijg je de volgende melding te zien.  

Deze kun je alleen afsluiten als je de melding ook daadwerkelijk middels het x wegdrukt.  

 

De Afdelingsmanager zal jou aanvraag direct terugzien in PMT en als deze is goedgekeurd dan komt 

deze aanvraag tussen jou goedgekeurde aanvragen te staan. Is de aanvraag afgewezen dan zul je 

middels een opmerking van de afdelingsmanager weten waarom deze is afgekeurd dan wel wat je 

moet aanpassen.  

 

 

 

 

 

 

 


