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1.OTWÓRZ APLIKACJĘ
DYŻUROWĄ
JAK TO ZROBIĆ?
wejdź na stronę https://www.dobrze.waw.pl/
dla-czlonkowin/zapisz-sie-na-dyzur/ i naciśnij różowy guzik z napisem „ZAPISZ SIĘ NA
DYŻUR”
lub
kliknij w link w przypiętym poście na grupie
Kooperatywy na FB
lub
kliknij w napis ZAPISZ SIĘ NA DYŻUR w stopce newslettera

guzik
żeby otworzyć ten link musisz mieć konto na
stronie internetowej Kooperatywy
pod tym adresem znajdziesz także podgląd Kalendarzy Dyżurów dla obu sklepów

2. WYBIERZ RODZAJ
DYŻURU

kliknij, aby móc wybrać sklep,
w którym obrobisz dyżur

2 A . W Y B I E R Z S K L E P,
W KTÓRYM BĘDZIESZ
PRACOWAĆ

kliknij, aby wyświetlić dostępne
terminy
nazwa podkategorii dyżurów - wyświetla sie z powodów technicznych, ale dla osób zapisujących się nie ma w praktyce znaczenia
SKLEP, KTÓRY WYBIERASZ

2 B . W Y B I E R Z S K L E P,
W KTÓRYM BĘDZIESZ
PRACOWAĆ
UWAGA!
W przypadku dyżurów pomoc w
sklepie będziesz musiał/a wybrać
spomiędzy dwóch podkategorii:
1.1. lub 2.1. pomoc w sklepie
1.2. lub 2.2. pomoc w sklepie - dyżury podwójne
Pod podkategorią dyżury podwójne kryją się wszystkie dyżury, na
które jak się zapiszesz - będziesz
wykonywał/a, podczas gdy w sklepie jest już inna osoba na dyżurze.
Jest to dobra opcja dla osób, które
czują, że potrzebują większego
wsparcia podczas dyżuru.

2 B . W Y B I E R Z S K L E P,
W KTÓRYM BĘDZIESZ
PRACOWAĆ

kliknij aby wyświetlić wolne
terminy dyżurów w godzinach
podstawowych (konieczne do zapełnienia w pierwszej kolejności)

kliknij, aby wyświetlić dostępne
terminy dyżurów uzupełniających - również bardzo ważnych,
jednak nakłądających się czasowo na dyżury podstawowe, więc

3A. WYBIERZ PASUJĄCY CI
TERMIN

pogrubiony dzień
miesiąca oznacza, że są jeszcze
wolne terminy
w tym dniu

3B. WYBIERZ PASUJĄCY CI
TERMIN

kliknij „Zapisz się”, aby
wybrać termin

jeśli chcesz zapisać się na wybrany dyżur do
6-ciu miesięcy do przodu wybierz tę opcję

kliknij tu jeśli chcesz
jednocześnie wybrać
kilka terminów

3C. WYBIERZ PASUJĄCY CI
TERMIN
Wybieranie sposród kilku terminów / zapisywanie się na więcej niż jeden dyżur.

Dzięki tej opcji możesz
wybrać kilka terminów
jednoczeście i za chwilę
jeszcze podjąć decyzję,
czy ci odpowiadają.

Tu wyświetlają się wybrane przez ciebie propozycje. Klikając ikonkę kosza na śmieci możesz
usuwać terminy, na które jednak nie chcesz się zapisać. Gdy zdecydujesz wybierz „ZAPISZ SIĘ”, aby
przejść dalej.

3D. WYBIERZ PASUJĄCY CI
TERMIN
Cykliczny zapis na dyżur. Dobra opcja, jeśli znasz swoje plany na najbliższe miesiące i cenisz sobie regularność.

Jeśli, w wybranym
przez ciebie cyklu pojawią się niedostępne
terminy, aplikacja nie
pozwoli ci się na nie
zapisać. Wyświetlą się
pod kalendarzem jako
przekreślone.

Po kliknięciu w kalendarzu guzika „Zapisz się
na ten dyżur cyklicznie”,
aplikacja pozwala na
wybór różnych konfiguracji powatarzających
się dyżurów. Jedynym
ograniczeniem jest to,
że nie możęsz zapisać
się na więcej niż 6 miesięcy do przodu.

Tak wyświetlą się dostępne, cyklicznie wybrane przez ciebie terminy. Aby potwierdzić
kliknij „ZAPISZ SIĘ!”

4. PODAJ SWOJE DANE
Niezależnie od tego ile terminów wybrała/eś zostaniesz przekierowana/y do następującego okna

Podaj swoje prawdziwe dane i potwierdź wybór dyżuru.
Ważne, abyś podał/a swój aktualny mail i numer telefonu, bo przyjdą na nie potwierdzenie
i przypomnienia o dyżurze.

Marchewka

+48123456789

Ważne jest dla nas, abyś podawał/a zawsze te
same dane. Znacząco ułatwi nam to prowadzenie ewidencji dyżurów.

ka.mar@dobrze.waw.pl

Żeby nie wpisywać za każdym razem swoich
danych możesz założyć konto w aplikacji.
Więcej info o tym na następnej stronie.
W tym miejscu możesz przekazać jakieś uwagi
dotyczące Twojej pracy na dyżurze.

5. POTWIERDŹ I ZAPISZ
Teraz wyświetli ci się ekran podsumowania. W tym momencie możesz: anulować swój
zapis, zmienić datę, dodać termin do kalendarza Google, iCal lub Outlook. Możesz także
zapisać się na kolejny dyżur, oraz założyć konto w aplikacji dyżurowej.

Kliknij tu, aby założyć konto w aplikacji. Dzięki temu będziesz miał/a
dostęp do historii swoich zapisów,
nie będziesz musiał/a za każdym
razem podawać swoich wszystkich
danych oraz ułatwisz nam prowadzenie ewidencji dyżurów.

Możesz jeszcze się rozmyślić i zmienić termin, albo dodać inne uwagi
ws. dyżuru.

Kliknij tu, aby zapisać termin z jednym z kalendarzy.

6. ODBIERZ MAILA
Z POTWIERDZENIEM
Na podanego wcześniej maila przyjdzie potwierdzenie zapisu na dyżur. Jeśli po zapisaniu się będziesz chciał/a zmienić termin (możliwe
tylko do 48h przed dyżurem) możesz użyć przycisków w mailu, które
przeniosą cię z powrotem do aplikacji. Zakładając konto w aplikacji,
również będziesz miał/a dostęp do historii swoich zapisów i zmiany
terminów. Niezależnie od tego, zawsze znajdziesz potrzebne odnośniki w mailu z potwierdzeniem.

Musisz odwołać swój dyżur na
48 godzin lub mniej przed dyżurem z poważnego powodu?
Daj najpierw znać emailem
na stephane@dobrze.waw.pl
i wyślij prośbę o zastępstwo
do wszystkich (kolektyw_dobrze2014@googlegroups.com)
jak najszybciej. W tytule mejla
pisząc: PILNE – Oddam dyżur
[data], [godz.], na Wilczej/Andersa

LINK

Do 48 h przed dyżurem
możesz jeszcze zmienić
termin dyżuru (Nie zalecamy!)

7. ODBIERZ
PRZYPOMINAJKĘ
48 H przed wybranym przez ciebie terminem dostaniesz maila i SMS
-a przypominającego o zbliżającym się dyżurze.

LINK

POWODZENIA!
Jeśli masz pytania lub związane z zapisywaniem się na dyżury przez aplikację
pisz do Kasi Kalinowskiej na adres
kasiakalinowska@dobrze.waw.pl

