
Acties t.b.v. applicatie aanmaken en inrichten 
 
Om jullie omgeving/applicatie te maken hebben we het volgende nodig: 

1. een  naam van de URL waar jullie en scholen naar toe gaan om te plannen 
cq. in te schrijven (bijvoorbeeld naam.plannedculture.nl)  

2. het mailadres als afzender van de automatische mails 
(bv planning@naam.nl of educatie@naam.nl) 

3. emailadressen voor de hoofdplannersinlogs (overige inlogs voor docenten 
ed. kunnen jullie zelf aanmaken in het systeem) 

4. jullie webmaster dient een DNS code in te voeren zodat de automatische 
mails niet in de spam belanden (zie info later in dit document) 

Nadat we dit hebben ontvangen, is de applicatie in max. 5 werkdagen 
operationeel. Tijdspad voor applicatie inrichten van 'achter naar voor': 

• wanneer vindt de eerste uitvoering (bezoek/workshop) plaats 
• wanneer wil je scholen hebben geïnformeerd over de planning 
• hoeveel tijd wil je inruimen voor de planning (incl. afstemming met 

docenten ed.) 
• vanaf wanneer kunnen scholen inschrijven 
• welke datum moet het aanbod er dan in staan? 

We hebben twee werksessies waarin we 'on the job' trainen: 

• invoeren van beheer, aanbod en uitvoeringen (voor de datum van aanbod 
erin) 

• plannen van de inschrijvingen (voor de datum van informeren scholen 
over planning) 

Verder bieden we de volgende ondersteuning: 

1. helpdesk per mail 5 dagen per week bereikbaar 
2. filmpjes en handleiding voor de planner 
3. filmpje en handleiding voor scholen   

ad 4 DNS code 
Een SPF record moet ingesteld worden voor het domein van het e-mailadres 
wat de applicatie gebruikt als afzender. Het is belangrijk dat er maar 1 SPF 
record wordt opgenomen. Dus pas de bestaande aan of voeg een nieuwe 
(zoals in onderstaand voorbeeld) toe als er nog geen bestaat. 
  
Voorbeeld: SPF record zie er standaard zo uit: "v=spf1 
include:_spf.plannedmagic.nl ~all".  
Het gaat er om dat het volgende in het bestaande SPF record wordt 
toegevoegd: "include:_spf.plannedmagic.nl".  


