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Vejledning i bookingsystem til rekvirenter
Systemet har opstart fra og med en 30.06.2015 – Du må gerne logge på,
men du må ikke oprette bookinger før 30.06.2015

Systemet opbygning:
Systemet er designet til at give både dig som rekvirent, os som tolkeudbydder
og vores tolke et overskueligt overblik over vores opgaver i det daglige.
Systemet fortæller tolkene via en sms, at der er en booking der matcher dem.
På deres smartphone vil du straks kunne se tolkningen ved at trykke på det
link, der medsendes i sms’en. Via linket, vil de også kunne takke ja eller nej til
tolkningen med det samme.
Systemet spørger automatisk op til 5 tolke ad gangen. Når en tolk afviser en
tolkning, fylder systemet en tolk mere på – således bliver der altid spurgt ud til
op til 5 tolke på samme tid. Bemærk at ønsker du en specifikt navngiven tolk
til opgaven, er det kun ham eller hende der spørges.
Systemet er intelligent, således at det ikke er de samme 5 tolke, der altid
spørges først, men i stedet spørges der efter rotation, således at alle spørges
lige meget.
Dog er der undtagelser her for. Det drejer sig om, at systemet forsøger at
samle tolkenes opgaver med så lidt transportid som muligt. Hvis en tolk har
accepteret en tolkning på en given afdeling og afdelingen herefter søger en
tolk mere senere samme dag, vil denne tolk automatisk være en af de første,
der spørges.
Det er yderst vigtigt at oplyse dig om, at ingen bookinger tildeles automatisk,
uden at tolken har takket ja tak til opgaven – enten ved at være logget på
systemet via pc, smartphone,eller ved telefonisk henvendelse til/fra
Flygtningehjælpens Tolkeservice.
Vi ser meget frem til at tage vores nye system i brug sammen med dig.
Link til vores nye hjemmeside: http://tolkeservice.flygtning.dk/
Tryk på Bestil Tolk
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Login til bookingsystem:
Hvis du er oprettet med login i vores gamle webbooking, vil du også være
oprettet her. Du skal benytte dig af din arbejds-email samt dit gamle kodeord
fra vores tidligere webbooking.
Hvis du ikke er oprettet med login i vores
gamle webbooking, må du meget gerne
ringe til os på 3373 5335 eller alternativt
klikke på Ny bruger og bede om oprettelse
denne vej – ved at udfylde en
webformulaer.

Din forside i bookingsystem:
Når du er logget på, vil du få følgende frem på skærmen. Listen viser alle
tolkninger fra dags dato og frem i tiden. Således vil du hurtigt få et overblik
over alle dine personlige fremtidige bookinger.

For at bestille en tolk skal du trykke på
Opret tolkning.
Du kan hele tiden følge med i din booking status i systemet – vigtigst for dig
er status udbud – dette fortæller dig at systemet er i gang med at
spørge/finde en tolk. Status booket viser at en tolk har accepteret opgaven,
og i kolonnen ved navn Tolk kan du se, hvilken tolk der tolker for dig.
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Opret en booking:
Når du har trykket på Opret tolkning, får du følgende frem som du skal
udfylde. Systemet ved udfra dine loginoplysninger, hvem du er, og hvilken
afdeling du tilhører. Herefter skal du blot udfylde nedenstående som følgende.

Valg af sprog:
Tryk på Søg sprog. Når du begynder at stave til sproget, filtrerer systemet
selv efter det sprog, du søger. Det vil sige, at jo mere du staver af ordet, jo
flere sprog soteres fra - udfra de bogstaver, du skriver. Således er det nemt at
finde det sprog, du søger. Se nedenstående

Valg af tidspunkt for tolkningen:
Du skal både angive starttidspunkt, sluttidspunkt og dato for den ønskede
tolkning.
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Tolkningstype:
Du kan her vælge mellem 3 forskellige tolkningstyper: Telefontolkning,
Videotolkning og Fremmødetolkning. Hvis du ønsker videotolkning eller
telefontolkning, trykker du blot på dem og går videre til valg af køn på tolken.
Hvis du ønsker en fremmødetolk, skal du også angive en leveringsadresse.

Hvis det er en fast adresse, som
er tilkoblet din afdeling, behøver
du ikke at taste den, men i stedet
blot trykke på de to ”ark” ud for
overskriften Leveringsadresse.
Så kopieres din afdelings faste
leveringsadresse i felter, som vist
neden for

Hvis der er tale om
eksempelvis et
hjemmebesøg, taster du
adressen manuelt

Valg af ønsket køn på tolken:
Af og til er der et behov for, at tolken skal være en mand, og andre gange skal
tolken helst være en kvinde. Du trykker på det køn, du ønsker, tolken skal
have, og systemet frasorterer automatisk tolkene af det uønskede køn. Ved
valg af uden betydning spørges både mandlige og kvindlige tolke til
opgaven.
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Tilføj en borger, der skal tolkes for - CPR:
Du skal altid angive, hvilken borger der skal tolkes for. Du skal udfylde navnet
på borgeren, men det er valgfrit at udfylde cpr. Se mere om, hvordan du
udfylder cpr. nr. på borgeren i nedenstående.

Hvis du udfylder cpr. nr., skal du
være opmærksom på, at det skal
skrives med bindestreg.
Du behøver ikke at angive de sidste 4 cifre –
disse kan eksempelvis erstattes af XXXX. Når
du har udfyldt det fulde cpr. nr., trykker på blot
på ”Enter” eller klikker på det blå område med
musen.
Til sidst skal det valgte cpr. nr. stå således, og du
er nu klar til at angive et navn på borgeren.

Tilføj en borger, der skal tolke for – Navn:
Du skal angive et navn på minimum én af de deltagende borgere, der skal
tolkes for, med mindre der er tale om en større gruppe. I det sidste tilfælde
kan du nøjes med at skrive ”gruppetolkning”.

Skriv borgerens navn her.

Tilføj en borger til tolkningen:
Når du som minimum har tilføjet et navn på den borger, der skal tolkes for,
skal du trykke på Tilføj borger. Se nedestående.

Har du ved en fejl tastet forkert,
kan du fjerne det indtastede og
taste cpr. nr. og navn forfra.
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Bestil en tolke - ikke navngiven:
Nu er alle data intastet, og du skal nu videre i bestillingen. I dette tilfælde er
det ikke en navngiven tolk der søges, men blot en arabisk tolk.

Tryk på Bestil for at komme videre i din booking. Når du
har trykket her, kommer nedenstående frem.

Du får en kort opsummering
af din bestilling

Er der noget, tolken skal være
forberedt på, noteres det her.

Til sidst trykker du på Opret og din bestilling sendes inden for 2
min. ud på sms til alle tolke, der matcher dine krav. Samtidig vil
tolkningen være synlig på din forside med status ”Udbud”. Så
snart en tolk acceptere din bestilling, får du en mail om, hvem
tolken er, og status skifter til ”Booket”.
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Bestil en navngiven tolk:
Når du har tastet alle data ind og ønsker en specifik tolk til opgaven skal du i
stedet for at trykke på ”Bestil”, som vist på foregående side – trykke på Find
specifik(ke) tolk(e) . Gør du det får du nedenstående frem. Vær meget
opmærksom på, at selvom tolken står som ”ledig” på listen nedenunder – så
betyder det ikke, at du kan være sikker på, at tolken accepterer opgaven. Han
eller hun vises som ledig, fordi de er ledige i vores system, men systemet ved
ikke, om tolken har andre opgaver for et andet tolkebureau et andet sted.
Du vælger den eller de tolke, du foretrækker til
opgaven ved at markere i Ønsket. Vær
opmærksom på, at selvom du markerer ved flere
tolke, er det kun én af dem, der får opgaven.

Hvis listen er meget lang, kan du
søge efter en specifik tolk i dette
felt. Tolken vil kun være på listen,
hvis han eller hun er ledig i vores
system.

Når du har valgt den eller de tolke, du ønsker, skal du tage stilling til, om du
ønsker en ”tilfældig” ikke navngiven tolk, hvis ingen af de ønskede kan.

Når du er færdig, trykker
du på Send ønsker.

Hvis du lader fluebenet stå, betyder det, at systemet
automatisk sender opgaven videre til andre tolke, hvis
ingen af dine ønskede tolke accepterer opgaven. Hvis
fluebenet fjernes, får vi en melding, hvis ingen af dine
ønskede tolke accepterer opgaven og tager derefter
kontakt til dig.
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Herefter komme du til den endelige oprettelse af bookingen. Dette er det
samme, som når du ikke vælger en navngiven tolk, blot med den undtagelse,
at der i resuméet af opgaven er noteret, at du ønsker en navngiven tolk.

Når du har skrevet en evt. kommentar til
tolken, skal du trykke Opret og systemet
går nu i gang med at finde en tolk til dig.
Bookingen vil med det samme være synlig
på din forside i bookingsystem

Overblik og din afdelings bookinger:
Trykker du på ”Min side” øverst i venstre hjørne, får de en liste over alle dine
fremtidige og aktive bookinger. Trykker du i stedet på Tolkninger, får du en
liste over de fremtidige og stadig aktive bookinger, din afdeling har lavet. På
denne måde kan du se, om din kollega alllerede har booket en tolk til en
fælles samtale.

Find oplysninger om gamle tolkninger:
Du har også mulighed for at finde oplysninger om gamle bookinger ved at
trykke på Afsluttede. Her får du en liste over gamle tolkninger foretaget på
din afdeling. Således kan du hurtigt selv finde navnet på den tolk ,din kollega
roste i sidste uge.
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Systemets oplysninger om dig:
Under Profil finder du systemets oplysninger om dig. Det er meget vigtigt, at
du holder dine kontaktinfo opdateret.

Du kan også rette dit eget kodeord

Ikke ønskede tolke:
Vi ved, at der af og til opstår situationer, hvor man som sagsbehandler ikke
ønsker en bestemt tolk. Dog kan vi også se, at den samme tolk kan være
ønsket i en anden afdeling eller i en nabokommune. Du har dog mulighed for
at lave en personlig blokering af specifikke navngivne tolke. Dette vil ikke
være synligt for tolken, men resultere i, at den/de pågælende tolke ikke bliver
spurgt til dine opgaver. Tryk på Blokerede tolk.

Du skal dog angive en årsag til, at du blokere en
bestemt tolk. Som udgangspunkt vil vi meget gerne
have, at du tager kontakt til os og oplyser, hvorfor
en tolk skal blokeres. Intet af dette vil være synligt
for tolken nogen steder i systemet.
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