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Voorwoord
1. Voorwoord van Jeroen Baten
In uw handen ligt het resultaat van menig zweetdruppel. Een team van professionals, genaamd "Het Open
Team", heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de oplevering van een goed product. Doel was te
komen tot een inzet-registratie systeem. Om dit systeem te bouwen werd gekozen voor de Open Source
aanpak en iteratief ontwikkelen. Het eerste betekent dat in een open proces iedereen kan participeren in
de ontwikkeling van het eindresultaat. Dit leidt namelijk tot snelle resultaten van hoge kwaliteit. Het
iteratief ontwikkelen betekent dat al in een vroeg stadium toekomstige gebruikers zijn benaderd omtrent
hun eisen en wensen en ook hun invloed kunnen doen gelden en steeds versies accorderen.
Om snel tot resultaten te komen is een beroep gedaan op een aantal hoog gekwalificeerde professionals
met ieder uiteenlopende expertises. Uiteindelijk spelen de volgende organisaties een rol bij de bouw van
Regatta.:
Tabel 1. Leden van het Open Team
Avans
hogeschool

Avans is de initiatiefnemer van dit project. De interne
projectleider is de heer Cees Segers die als P&O
functionaris een visionair is die toch met beide benen op
de grond blijft staan. Met een duidelijk doel voor ogen
heeft de Avans organisatie laten zien voorop in het gebruik
van innovatieve processen te staan. Daarbij ook steeds de
maatschappelijke functie niet uit het oog verliezend.
De website van Avans vindt u op http://www.avans.nl

i2rs

i2rs is de hoofdaannemer van dit project. De directeur is
de heer Jeroen Baten. Hij heeft reeds 5 boeken
geschreven over Open Source en het bijbehorende
ontwikkelmodel en wordt landelijk gezien als een expert
op dit gebied.
De website van i2rs vindt u op http://www.i2rs.nl

Arrow Data

Arrow Data leverde de benodigde managementskills om
het project binnen de goede banen te leiden m.b.t. mensen
en middelen.

i
International Information Resource Services

Voorwoord

Proline

Proline leverde hoogkwalitatieve software-analyse en
ontwikkelkennis voor de bouw van het systeem.
De website van Proline vindt u op http://www.proline.nl

Quidome

Quidome leverde hoogkwalitatieve software-analyse en
ontwikkelkennis voor de bouw van het systeem.
De website van Quidome vindt u op http://www.quidome.nl

Systemhouse Systemhouse Mobach leverde de kennis omtrent de
Mobach
schaalbaarheid en beveiliging van het nieuwe systeem.
De website van Systemhouse Mobach vindt u op
http://www.mobach.nl
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Cursusgegevens
Voor u ligt de gebruikershandleiding bij de ’inzet registratiemodule’ van het Regatta project. Deze
handleiding kan gebruikt worden bij de gebruikersinstructie over de Regatta applicatie.
De verkorte cursusgegevens zijn als volgt:
Tabel 1. cursusgegevens
cursusduur

- 1/2 dag

vereiste voorkennis - geen
Groepsgrootte

- geen

Cursusdoelen

- Na het doorlopen van deze cursus dient men in staat te zijn zelfstandig met de
Regatta applicatie te kunnen werken.

Indeling van de
cursus

- Toegang krijgen tot de applicatie
- Het aanpassen van de eigen instellingen.
- Het aanpassen van de eigen gegevens.
- Het definieren van taken binnen een kostenplaatsenstructuur.
- Het uitbreiden van de kostenplaatsenstructuur met nieuwe kostenplaatsen.
- Het inzetten van medewerkers op taken.
- Het maken van diverse rapporten.
- Het beheren van de Regatta applicatie.

cursusmaterialen

- cursusboek
- Overheadsheets
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Cursus spelregels
Tijdens de cursus gelden in het cursuslokaal de volgende (eenvoudige) spelregels.
Tabel 1. Spelregels
• Niet roken in het cursuslokaal
• Geen dranken in het cursuslokaal
• GSM’s e.d. worden uitgezet!
• Bij voorkeur actief meedoen (niet alleen consumeren :-). Een actieve opstelling draagt bij aan het
efficient opnemen van de lesstof.
• Vragen mogen altijd en op elk moment gesteld worden!
• Aanwijzingen van de docent dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
• Als u aan het einde van de cursus nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de Regatta
applicatiebeheerder van uw organisatie, of aan de Regatta dienstenleverancier indien u daartoe een
overeenkomst heeft afgesloten.
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Hoofdstuk 1. De noodzakelijke voorbereiding
1.1. Inleiding
Om goed en succesvol met een applicatie te kunnen werken is het belangrijk om te weten waarom deze is
gebouwd.
Zo is het bijvoorbeeld makkelijk om, voordat men met een boekhoudpakket gaat werken, te begrijpen hoe
een boekhouding in elkaar zit. Zo is het ook met Regatta gesteld. In de volgende paragrafen proberen we
enig inzicht te geven in de methodiek die achter de software verscholen zit. Na deze voorbereiding worden
in de volgende hoofdstukken de diverse schermen met hun mogelijkheden behandeld. Vervolgens wordt
er per type gebruiker een overzicht gegeven hoe men de applicatie normaal gesproken zal gebruiken. Dit
laatste kan heel handig zijn om op te zoeken hoe iets ook al weer gerealiseerd moest worden.
Regatta ondersteunt op dit moment de volgende werkzaamheden:
•

Inzet registratie

•

Meerjarenformatieplanning

Op termijn kan dit worden uitgebreid met andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld ’competenties’ en/of
POP’s.
Ook zijn er zaken die Regatta op dit moment nog niet ondersteund. Zo zijn er nog geen koppelingen
gerealiseerd met andere systemen die binnen de Avans organisatie in gebruik zijn.

1.2. Inzetregistratie
De werking van het programma is gebaseerd op de behoefte zoals die binnen de Avans organisatie werd
gevoeld. Diverse academies hadden eigen oplossingen voor het administreren van de inzet maar op
hogere niveaus binnen de organisatie ontbrak veel inzicht. Een oplossing waarmee zowel de inzet, als de
rapportage gerealiseerd kon worden had een hoge prioriteit. In onderstaande figuur ziet u een overzicht
van de diverse groepen gebruikers die bij dit proces betrokken zijn.
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De primaire focus van de Regatta applicatie is ondersteuning bij het inzet proces en de registratie hiervan.
Daarbij worden de volgende soorten gebruikers onderscheiden:
Zorgmanager
De persoon aan wie de zorg over een aantal employees is toevertrouwd. Dit is een rol die aan een
manager kan zijn toegewezen maar kan ook door deze manager aan iemand anders zijn
gedelegeerd.
Programmamanager
De persoon die medewerkers aan activiteiten probeert te koppelen. Hij of zij is dus daadwerkelijk
bezig om de inzet vast te leggen. Dit is een rol die vaak gecombineerd wordt met die van
zorgmanager.
Bedrijfseconomisch adviseur
Degene die zich vanuit een economisch perspectief met het reilen en zeilen van de instelling bemoeit.
Hij of zij wil graag cijfermatige informatie aan Regatta onttrekken
P&O functionarissen
Ook zij willen graag weten hoe het is gesteld met bijvoorbeeld de inzet van een medewerker waar zij
2
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contact mee hebben. Daarnaast kan informatie, zoals het te verwachten personeelsverloop, gebruikt
worden voor het sociaal jaarverslag.
FA functionarissen
Iemand van de Financiële Administratie wil bijvoorbeeld graag weten hoeveel mensen er precies in
dienst zijn en wat die mensen gezamenlijk kosten.
Roosteraars
Het kan zijn dat een activiteitenmanager de rooster taak delegeert aan een andere medewerker. In
dat geval moet ook deze medewerker in staat zijn om, op basis van een budget in tijd en geld, een
rooster samen te stellen.
Bedrijfsanalysten
Zij zijn geïnteresseerd in de status quo rond de inzet van personeel.
ICT proffesionals
Vanuit hun ondersteunende rol is enige kennis van Regatta natuurlijk noodzakelijk voor het leveren
van adequate ondersteuning aan de gebruikers van de applicatie.
Werknemers
Hoewel hier in eerste instantie nog niet in is voorzien zijn er ook mogelijkheden te bedenken voor
uitbreidingen aan Regatta, bijvoorbeeld bij het ondersteunen van een POP of
competentie-ontwikkeling en loopbaanbegeleiding. 1.
Binnen Regatta worden de volgende hoofdfuncties onderscheiden:
•

Begroten

•

Budgetteren

•

Verwerken

•

Rapporteren

1.3. Meerjarenformatieplanning
Met de recente fusie ontstond ook de noodzaak om de nieuwe managers te ondersteunen op het gebied
van de meerjarenformatieplanning. Daarom is Regatta uitgebreid met functies om ook dit te ondersteunen.
De plaats van de diverse entiteiten binnen het planningsproces staan schematisch weergegeven in de
volgende figuur:

3
International Information Resource Services

Hoofdstuk 1. De noodzakelijke voorbereiding

Deze figuur laat zich als volgt lezen: elke volgende regel is een uitvergroting van een van de blokken in de
regel erboven (het betreffende blok is iets ’opgeblazen’ afgebeeld).
Zo bestaat een leerjaar uit een aantal perioden, zijn er binnen die perioden weer activiteiten te geven,
bestaan die activiteiten ook weer uit vakken (denk aan zaken als voorbereiding, examinering, doceren,
etc.) en worden die taken gekoppeld aan de diverse medewerkers.

Noten
1. POP=Persoonlijk OntwikkelingsPlan
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Hoofdstuk 2. Werken met Regatta, het
allereerste begin
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk bespreken we hoe u toegang kunt krijgen tot de Regatta software. Na een inleidend stuk
over autorisatie bespreken we waar u Regatta moet kunnen vinden cq. hoe u het programma kunt starten.
Daarna wordt de opbouw van het scherm uitgelegd en als laatste komt dan het inloggen aan de beurt.

2.2. Autorisatie
Iedere gebruiker van Regatta identificeert zichzelf met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze
worden u uitgereikt door de Regatta applicatiebeheerder.
Opmerking: Het wachtwoord dat u heeft gekregen is vertrouwelijk en dient NOOIT aan een ander te worden
meegedeeld, ook niet aan iemand die zich als systeembeheerder voordoet. Ook niet als u op vakantie gaat en
een collega neemt uw taken waar, en ook niet als u een ATV dag hebt. Iedereen die toegang tot dit systeem
nodig heeft zal dit krijgen. Wijzigingen die volgens het Regatta systeem door u werden verricht zijn
logischerwijze ook uw verantwoordelijkheid.

De diverse autorisatieniveaus zijn opgebouwd volgens het nieuwe budgetmodel zoals dat voor de
instelling geldt. Dus een Academie directeur kan zijn budget verdelen over een aantal hoofdactiviteiten,
maar een programmanager, als die in de autorisatie-hiërarchie lager staat, kan deze vervolgens niet meer
wijzigen. Hij kan wel weer zaken regelen op of onder zijn autorisatieniveau.

2.2.1. De Regatta applicatie opstarten
De Regatta applicatie is een zogenaamde web-applicatie. Dat wil zeggen dat u het met een
bladerprogramma (ook vaak ’browser’ genaamd) kunt benaderen. Bekende bladerprogramma’s zijn
bijvoorbeeld:
•

Internet Explorer van Microsoft

•

Navigator van Netscape

•

Mozilla van Mozilla

•

Opera van Opera

•

et cetera...
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2.2.2. De Regatta locatie
Na het starten van het bladerprogramma gaat u naar de lokatie zoals de Regatta applicatiebeheerder
deze heeft opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld http://www.regatta-online.nl zijn maar dat hoeft niet. U kunt dit
doen door de gewenste lokatie in te typen in de lokatiebalk binnen het bladerprogramma (vaak ook via de
toetscombinatie Ctrl+L te bereiken). Het beginscherm van de Regatta applicatie zal vervolgens
verschijnen.

2.2.3. Schermopbouw
Het Regatta scherm is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen:
Het deel in het midden is het ’gegevens’ gedeelte met daar meteen boven een soort van ’status’ balk.
Deze ’status’ vermeldt bijvoorbeeld de periode waarin u bezig bent en de naam van de ingelogde
gebruiker (Deze zijn nu nog niet zichtbaar omdat u nog niet bent aangemeld.).
Aan de linkerkant bevinden zich altijd de menu-opties die u kunt uitvoeren. Deze verschijnen pas na het
inloggen in het systeem en dan nog alleen die opties die voor u relevant zijn. De rest van deze handleiding
behandelt alle mogelijke menu-opties in de volgorde waarin ze worden afgebeeld. Als er in uw menu een
bepaalde optie ontbreekt heeft u geen toegang daartoe gekregen.

2.2.4. Het inloggen
Het inlog scherm ziet er uit zoals in de volgende afbeelding:

6
International Information Resource Services

Hoofdstuk 2. Werken met Regatta, het allereerste begin

In het invoervak rechts van de tekst ’Gebruiker’ kunt u uw gebruikersnaam invoeren. In het invoervak
rechts van de tekst ’Wachtwoord’ kunt u uw wachtwoord invoeren. Na het invullen van beide vakken, ook
wel ’velden’ genaamd, kunt u op de Login knop drukken.
Als de ingevoerde gegevens kloppen wordt u toegang verleent tot het systeem en ziet u dat er een ander
scherm verschijnt.
Als de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend zijn binnen het Regatta systeem
verschijnt daar een melding over. U kunt het nu nog eens proberen om eventuele eerder gemaakte
typefouten te corrigeren. Als het niet lukt om toegang te krijgen tot het Regatta systeem kunt u contact
opnemen met de Regatta applicatiebeheerder binnen uw organisatie, of een externe serviceleverancier
als daar een overeenkomst mee is afgesloten.
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Hoofdstuk 3. Het instellingenscherm
In dit hoofdstuk behandelen we het instellingenscherm van Regatta. Dit scherm krijgt u te zien als u in het
menu op de optie ’instellingen’ klikt. Het is ook het scherm dat wordt getoond meteen na het inloggen.
Het instellingen scherm ziet er uit zoals in de volgende afbeelding:

In dit scherm ziet u een aantal gegevens. Een aantal van deze gegevens zijn niet door u te wijzigen. Dit
wordt in dit geval aangegeven met een lichte kleur.
•

Uw stamnummer.

•

Uw naam.

•

Het stamnummer van uw zorgmanager.

•

De naam van uw zorgmanager.

•

Uw afdelingsnummer.

•

De naam van uw afdeling/academie/opleiding.

•

Het kleurenschema van de Regatta applicatie.

•

Uw loginnaam.
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•

Uw wachtwoord. Om te voorkomen dat iemand over uw schouder kijkt en zo uw wachtwoord ziet wordt
elke karakter met een ’*’ aangegeven. U kunt hier eventueel een nieuw wachtwoord intypen dat
vervolgens de volgende keer moet worden gebruikt als u toegang tot Regatta wenst.

•

De periode waarover u gegevens wilt zien/bewerken ziet u rechts afgebeeld. De keuze voor de periode
is een belangrijke binnen de Regatta applicatie. Aan de door u geselecteerde periode worden alle
andere ingevoerde gegevens gerelateerd.

Als oefening gaan we nu eerst het kleurenschema aanpassen aan uw wensen. Klik op het zwarte
driehoekje aan de rechterkant van de ’kleurenschema’ regel (
verschijnen zoals is te zien in onderstaande figuur:

) en u ziet vervolgens een kleine lijst

Zoals u ziet zijn er een paar knoppen bijgekomen, genaamd Opslaan en Afbreken. Het gebeurt
regelmatig bij het gebruik van Regatta dat er knoppen verschijnen waar u iets mee kunt doen. Als u hier
bijvoorbeeld op ’Paarsroze klikt’ en daarna op de knop Opslaan dan zult u zien dat er een nieuw
kleurenschema wordt ingesteld. Een en ander is ook zichtbaar op de volgende afbeelding:
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Men zou nu kunnen spreken van een “Digitale Zuurstok”. Om weer het oorspronkelijke kleurenschema in
te stellen selecteert u het ’Woestijnzand’ kleurenschema en klikt u weer op Opslaan.
Een belangrijke instelling hier is de door u te kiezen periode.
Opmerking: Het is bijzonder belangrijk dat u na het inloggen in het systeem altijd de gewenste periode kiest en
daarna op de knop
niet op de juiste plek terechtkomen!

klikt. Zonder deze selectie zullen alle ingevoerde gegevens

Opmerking: Alle verdere activiteiten die u ontplooit binnen Regatta hebben betrekking op de door u gekozen
periode.
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Hoofdstuk 4. Het ’Mijn gegevens’ scherm
In dit hoofdstuk behandelen we het ’Mijn gegevens’ scherm van Regatta. Dit scherm krijgt u te zien als u
in het menu op de optie ’Mijn gegevens’ klikt.
Het ’Mijn gegevens’ scherm ziet er uit zoals in de volgende afbeelding:

In dit scherm ziet u een aantal gegevens die op u van toepassing zijn. Een aantal van deze gegevens zijn
niet door u te wijzigen. Dit wordt in dit geval aangegeven met een lichte kleur. De volgende gegevens
worden afgebeeld:
•

Uw stamnummer.

•

Uw naam.

•

Het stamnummer van uw zorgmanager.

•

De naam van uw zorgmanager.

•

Uw afdelingsnummer.

•

De naam van uw afdeling/academie/opleiding.

•

Uw woonadres.

•

Uw postcode.
11
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•

Uw woonplaats.

•

Uw telefoonnummer.

•

Uw email adres.

•

Uw loginnaam.

•

De medewerkersgroep waar u toe behoort binnen de Regatta applicatie.

•

De omvang van uw aanstelling.

•

Het aantal uren dat u deze periode beschikbaar bent..

Als u gegevens wilt wijzigen kunt u het betreffende invulvak kiezen en zodra u de tekst aanpast
verschijnen er twee knoppen, Opslaan en Afbreken, waarmee u de gewijzigde gegevens kunt opslaan
danwel de operatie kunt afbreken.
Onder de lijst met uw eigen gegevens wordt een lijst getoond met taken waarvoor u bent ingepland. Deze
lijst bevat de volgende kolommen:
•

Kostendrager: Dit is de kostendrager waaronder deze activiteit valt.

•

Taaksoort: Dit is de taaksoort die bij deze taak hoort.

•

Desk: Dit is de deskundigheid waar hier een primair beroep op wordt gedaan.

•

Fase: De fase van de betreffende opleiding waarbinnen deze taak valt.

•

Gepland: Het geplande aantal uren voor deze taak.

•

Besteed: Het bestede aantal uren aan deze taak. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij projecten die in
opdracht van externe financiers worden uitgevoerd.

•

Beschrijving: Een omschrijving van de taak.
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Hoofdstuk 5. Het ’Programmamanager’ scherm
In dit hoofdstuk behandelen we het "programmamanager" scherm van Regatta. Dit scherm krijgt u te zien
als u in het menu op de optie ’Programmamanager’ klikt.
Het is belangrijk om eerst op het volgende te wijzen. Iedereen die toegang heeft tot Regatta krijgt deze
toegang voor het handelen vanuit een bepaalde rol. Sommige medewerkers budgetteren en anderen
plannen. Soms doen mensen zowel budgetteren als plannen. Om te zorgen dat niet iedereen zomaar
alles mag kan men een rol toegewezen krijgen en ook een niveau waarop men deze rol kan verrichten. Dit
niveau is gebaseerd op het budgetteringsmodel van de organisatie. Zo kan bijvoorbeeld een
academiedirecteur budget toekennen aan medewerkers binnen zijn academie, maar kan hij zijn eigen
budget niet lukraak aanpassen.
Waar een Zorgmanager geïnteresseerd is in het zorgen voor ’zijn’ medewerkers, zo is een
Programmanager geïnteresseerd in het toekennen en verdelen van budgetten en taken. Daar is waar dit
’Programmamanager’ scherm een grote rol bij speelt. Een voorbeeld van dit scherm ziet u hieronder:

Het scherm is ook hier weer opgebouwd uit een deel met redelijk statische gegevens en daaronder een
lijst met (in dit geval) kostendragers. Het gegevensdeel bevat de volgende informatie:
•

Kostendrager: Dit is de kostendrager waar alle andere kosten onder vallen. Achter de kostendrager
staat de omschrijving daarvan zoals deze binnen Regatta bekend is.
13
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•

Periode: Dit veld geeft aan op welke periode de budgettering betrekking heeft.

•

Begroting: Hier wordt het begrote budget afgebeeld in geld en in uren.

•

Gepland: Hier wordt het (tot zover) geplande budget afgebeeld in geld en in uren.

•

Opmerkingen: Hier kunnen eventueel aanvullende opmerkingen worden opgeslagen.

•

Verdichting: Deze code geeft de kostendrager aan waarnaar de hier afgebeelde gegevens moeten
worden verdicht.

Naast deze opsomming van gegevens vindt u ook nog een regel met een aantal aan te kruisen vakjes.
Hun betekenis is als volgt:
•

Sommeer begroting: Als dit vakje is aangekruist en me op de knop Sommeer onderliggende
bedragen klikt, dan wordt voor alle onderliggende taken het aantal begrote uren vermenigvuldigd met
het gemiddelde salaris van bij de taak genoemde functieschaal en deze bedragen getotaliseerd.

•

Sommeer planning:Als dit vakje is aangekruist en me op de knop Sommeer onderliggende
bedragen klikt, dan wordt voor alle onderliggende taken het aantal geplande vermenigvuldigd met het
gemiddelde salaris van bij de taak genoemde functieschaal en deze bedragen getotaliseerd.

•

Vervang ook in kostendrager:Als dit vakje is aangekruist en me op de knop Sommeer onderliggende
bedragen klikt, dan worden de berekende totaalbedragen ook naar bovenliggende kostendrager
weggeschreven.

Deze aankruisvakjes werken in combinatie met de Sommeer onderliggende bedragen.
Onderaan het scherm vindt u de lijst met onderliggende kostendragers. Deze lijst is opgebouwd uit een
aantal kolommen met de volgende betekenissen:
•

Kostendrager: Dit is de code van een kostendrager welke gesommeerd wordt naar de kostendrager die
in het gegevensdeel staat vermeld.

•

Kostendrager: Dit is de omschrijving van deze kostendrager.

•

Begr. bedrag: Hier vermeld u het begrote bedrag voor deze kostendrager.

•

Begr. uren: Hier vermeld u het begrote aantal uren voor deze kostendrager.

•

Gepland bedrag: Hier wordt het tot op heden geplande bedrag voor deze kostendrager vermeld.

•

Geplande uren: Hier wordt het tot op heden geplande aantal uren voor deze kostendrager vermeld.

•

Opm: Een opmerking naar keuze.

Rechts van elke regel met kostendrager informatie vindt u een Detail knop (
). Als u hierop
klikt kunt u de onderliggende kostendragers zien van de betreffende kostendrager. Als we bijvoorbeeld
hier op de bovenste Detail knop drukken krijgen we het volgende scherm te zien:
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Het getoonde scherm bevat nu in het statische gegevensdeel als kostendrager de budgetcode van de
zojuist door ons geselecteerde kostendrager. De lijst van onderliggende kostendragers laat er in dit
voorbeeld vijf zien waarbij een aantal zijn begroot in zowel tijd als uren. Zo kan door de gehele structuur
worden afgedaald tot het laagste niveau. Zodra het laagste niveau is bereikt verschijnen er opties om
nieuwe kostendragers mee te kunnen definiëren. Zo’n scherm ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:
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De lijst met onderliggende kostendragers is leeg en er verschijnt een aantal nieuwe velden. Zo kan men
een nieuwe kostendrager definieren door het aanvullen van de betreffende budgetcode en het invullen van
een omschrijving. Tevens kan men hier taken definieren die onder deze kostendrager vallen. Als we
ervoor kiezen om een taak toe te voegen en we klikken op de knop Taken toevoegen & bewerken (
) dan verschijnt het scherm dat hieronder wordt getoond:
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In dit scherm kunnen taken worden bewerkt die onder deze kostendrager vallen. Het scherm bestaat uit
een klein deel met statische gegevens, een deel met gegevens die ingevoerd en gewijzigd kunnen
worden, en een deel waar de lijst met reeds gedefinieerde taken wordt afgebeeld. Het statische deel bevat
alleen maar de kostendragercode en -omschrijving.
Het dynamische deel bevat de volgende zogenaamde invoervelden:
•

Taaksoort: Hier kan men kiezen uit een voorgedefinieerde lijst met taaksoorten. De inhoud van deze lijst
is afhankelijk van de inrichting van Regatta en kan door het ’Taaksoorten’ beheerscherm worden
aangepast.

•

Deskundigheid: Wat is de primaire benodigde deskundigheid voor deze taak. Ook de inhoud van deze
lijst is afhankelijk van de inrichting van Regatta en kan door het ’Deskundigheden’ beheerscherm
worden aangepast

•

Uren per taak: Hoeveel uur dient er per medewerker aan deze taak te worden besteed?

•

Aantal taken: Hoeveel medewerkers dienen deze taak uit te voeren.

•

Functiegroep (1..18): Wat is de geschatte functiegroep van de medewerker die deze taak moet
verrichten?

•

Leerjaar/Fase: Welk leerjaar of fase betreft het?

•

Beschrijving: Wat is de beschrijving van deze taak?
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Nadat u een aantal keuzes heeft gemaakt en velden heeft ingevuld kunt u op Opslaan klikken om de
gegevens vast te leggen. U krijgt nu een scherm te zien waarbij de nieuwe taak in een lijst wordt
afgebeeld met twee knoppen er naast. De Selecteer knop is om deze taak te selecteren waarna alle
relevante gegevens weer in het dynamische deel verschijnen zodat u deze kunt bewerken. De
Verwijder knop dient om deze taak te verwijderen uit het systeem.
Opmerking: Bij het verwijderen van een taak wordt niet om nog eens een bevestiging gevraagd.
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Hoofdstuk 6. Het ’Zorgmanager’ scherm
In dit hoofdstuk behandelen we het ’Zorgmanager’ scherm van Regatta. Dit scherm krijgt u te zien als u in
het menu op de optie ’Zorgmanager’ klikt. Dit scherm ziet er als volgt uit:

De ’Zorgmanager’ is de rol van iemand die zich bezig houdt met het ’zorgen’ voor een aantal
medewerkers. Daarbij kan men denken aan de volgende taken:
•

Het uitlenen van een medewerker aan een andere afdeling.

•

Het bespreken van iemands Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP)
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•

Wat dies meer zij

Op dit scherm ziet u weer een statisch deel met daaronder een lijst. Het statische deel bevat in twee delen
(’Zorgmanager’ en ’Medewerker’) de volgende gegevens:
•

Zorgmanager: Het stamnummer en de naam van de zorgmanager.

•

Afdeling: De afdeling waar de zorgmanager verantwoordelijk voor is.

•

Medewerker: Het stamnummer en de naam van de medewerker. Als u dit scherm vanuit het menu
oproept worden hier uw eigen gegevens getoond.

•

Adres: Het adres van de medewerker.

•

Postcode: De postcode van de medewerker.

•

Plaats: De woonplaats van de medeweker.

•

Telefoon: Het telefoonnummer van de medewerker.

•

E-mail: Het email adres van de medewerker.

•

Loginnaam: De loginnaam van de medewerker. Dit is de code waarmee hij of zij zich kan aanmelden
binnen Regatta.

•

Medewerkersgroep: Dit is het groepnummer van de groep waar deze medewerker lid van is.

•

FTE volgens contract deze periode: De omvang van de aanstelling gedurende de eerder geselecteerde
periode.

•

Beschikbare uren deze periode: Het aantal uren dat deze medewerker in de geselecteerde periode
beschikbaar is.

Onder de getoonde gegevens wordt een lijst afgebeeld met medewerkers die aan de zorg van deze
zorgmanager zijn toevertrouwd. Deze lijst bevat de volgende kolommen:
•

Login: De loginnaam van de medewerker.

•

Groep: Dit is de naam van de medewerker.

•

Stamnummer: Het stamnummer van de betreffende medewerker.

•

Groep: Dit is het groepnummer van de groep waar deze medewerker lid van is.

•

Kst.srt: Dit is de kostensoort waaronder de aanstelling van deze medewerker valt.

•

FTE deze periode: De omvang van de aanstelling gedurende de eerder geselecteerde periode.

•

Uren deze periode: Het aantal uren dat deze medewerker in de geselecteerde periode reeds staat
ingepland.

•

Kosten deze periode: De kosten die deze periode gemaakt zijn door het inplannen van deze
medewerker.

•

Woonplaats: De woonplaats van de medeweker.

Helemaal onder aan de lijst worden de totalen afgebeeld van de ingeplande uren en gerelateerde kosten.
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Rechts van elke medewerker staat een Selecteer knop afgebeeld waarmee de gegevens van deze
medewerker zijn aan te passen. Als men dit doet krijgt men hetzelfde scherm te zien als ervoor maar nu
met in het statische deel de gegevens van de gekozen medewerker.
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In dit hoofdstuk behandelen we het ’Inzetscherm’ van Regatta. Een apart deel van dit hoofdstuk is gewijd
aan het in- en uitlenen van medewerkers. Het inzetscherm krijgt u te zien als u in het menu op de optie
’Inzetscherm’ klikt. Dit scherm wordt in onderstaande afbeelding getoond:

Dit scherm is min of meer het kloppend hart van de Regatta applicatie. Hier komen zorgtaken en
programmataken samen in een matrixvorm en worden ze gekoppeld. U doet dat door, waar de kolom van
de betreffende medewerker de rij van een bepaalde taak kruist, het aantal geplande uren in te vullen.
Zodra u aan een taak meer uren toekent dan begroot wordt het totaal in de kolom voor die betreffende rij
rood. Zo kunt u ook het totaal aantal uren zien dat aan een medewerker is toegekend en dat overeen
moet komen met zijn of haar aanstellingsvolume.
Opmerking: Om de Regatta software zo min mogelijk verouderingsgevoelig te maken zijn in de programmatuur
geen regels opgenomen die de CAO ondersteunen. De Regatta software kent zelf dus geen CAO regels, dus als
iemand recht heeft op SOP uren, dan dient u deze medewerker zelf voor een aantal uren aan het project "SOP
uren" toe te kennen. Zo ook met de regeling rond de 10% deskundigheidsbevordering.

Opmerking: Het matrix deel van het Inzetscherm is tamelijk complex. Dit betekent dat de diverse
bladerprogramma’s die worden gebruikt om het scherm mee af te beelden enige tijd nodig hebben om alle
gegevens op de juiste plaats af te beelden. Deze snelheid heeft dus niets te maken met de snelheid van de
Regatta server maar van die van uw eigen werkplek.

22
International Information Resource Services

Hoofdstuk 7. Het ’Inzetscherm’

Het scherm is tamelijk uitgebreid. Daarom zullen we het in afzonderlijke delen de revue laten passeren.
Het bovenste deel ziet er als volgt uit:

In dit deel kunt u aangeven welk deel van de grote hoeveelheid gegevens u wilt zien en/of bewerken. Zo
kunt u met uit de meest links afgebeelde lijst een gewenste periode kiezen en daarna op de knop Kies
Periode klikken. Vervolgens zal het scherm opnieuw worden opgebouwd en alleen gegevens uit de
gekozen periode afbeelden.
Zo ook met ’Kostendrager’, ’Taaksoort’ en ’Deskundigheid’. De drie meest rechter invulvelden werken iets
anders. Hier kan men zelf een getal invoeren, bijvoorbeeld ’Functiegrp’ om de schaal mee aan te geven
van de taken die afgebeeld moeten worden. Zo ook ’Kies Jaar/Fase’ om een bepaalt jaar/fase van de
opleiding te kiezen of ’Mdw.Groep’ om een medewerkersgroep te selecteren.Als u op een bepaalt moment
toch weer het hele inzetscherm wilt zien kunt u eenvoudigweg op de knop Kies Periode klikken.
Het matrix gedeelte van het inzetscherm bevat ook een grote hoeveelheid gegevens. Toch is de werking
ervan redelijk eenvoudig. Een deel daarvan hebben we afzonderlijk genomen en staat hieronder
afgebeeld:

Helemaal linksboven ziet u een knop uitleen. Deze wordt gebruikt bij het in- en uitlenen van
medewerkers en komt dadelijk uitgebreid aan bod. De eerste regel bevat nu naast ’Medewerkers’ de tekst
’Kies Pagina’. Omdat het aantal medewerkers binnen een afdeling wel eens kan zorgen voor een enorme
matrix kunt u het scherm in pagina’s indelen. Deze afzonderlijke pagina’s kunt u selecteren door op de 1,
2, en verder te klikken. Ook kunt u door het invullen van het vak ’Grootte’ het aantal
medewerkerkolommen instellen dat per pagina moet worden afgebeeld. Zo kunt u de breedte van de
matrix aanpassen aan de mogelijkheden van uw eigen beeldscherm.
De tweede regel bevat het aantal beschikbare uren van de betreffende medewerker gebaseerd op zijn
aanstellingsomvang.
De derde regel bevat het aantal uren dat de betreffende medewerker al is ingezet. Zolang dit aantal
minder of gelijk is dan het aantal beschikbare uren van de betreffende medewerker gebaseerd op zijn
aanstellingsomvang zal dit getal in groen worden aangegeven, anders in rood.
A De vierde regel bevat een aantal kolomkoppen en daarna de loginnamen van de diverse medewerkers.
De kolomkoppen en hun betekenis zijn:
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•

Kst.drg: De kostendrager voor deze activiteit.

•

Cat: De categorie waaronder deze activiteit valt.

•

Desk: De deskundigheid die bij deze activiteit wordt gezocht.

•

Beschr: Een beschrijving van de activiteit.

•

Jaar: Het onderwijsjaar of fase waar deze activiteit wordt gegeven.

•

Omvang: De omvang van deze activiteit. Deze wordt afgebeeld zoals hij wordt berekend, nl. het aantal
medewerkers maal de tijd per medewerker.

•

Ingezet: De totaaltijd waarop reeds medewerkers aan deze activiteit zijn toegekend. Zolang het aantal
ingezette uren minder is dan het aantal benodigde uren dit getal in groen wordt weergegeven, zodra
men de waarde overschrijd wordt het in rood weergegeven en als de getallen overeenkomen wordt dit in
zwart aangegeven.

7.1. In- en uitleen
Het inlenen van een medewerker kan natuurlijk niet zomaar gebeuren. Daarom werkt Regatta vanuit de
’Uitleen’ gedachten. Men stelt een medewerker ter beschikking voor een aantal uur aan een andere
afdeling. De procudure daarvoor staat hier uitgebreid beschreven.
1. Als eerste selecteert u in de bovenbalk de kostendrager ’Uitleen’. U ziet nu uw medewerkers en de
hoeveelheid uren die zij staan ’uitgeleend’. U vult nu het aantal uren in van de medewekers die u wilt
uitlenen. U zit e.e.a. in de volgende afbeelding:

2. Als u klaar bent met het invullen van de hoeveelheid uren klikt u op de Uitleen knop uit het
inzetscherm. U krijgt dan een nieuw scherm te zien zoals afgebeeld hieronder:
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3. U selecteert nu de medewerker die u aan een bepaalde afdeling ter beschikking wilt stellen door het
klikken op de Selecteer knop die rechts van de lijst met medewerkers staat.

4. U kunt nu deze medewerker aan een bepaalde afdeling toewijzen voor een bepaalt aantal uren. De
uren die nog niet zijn toegewezen maar wel gereserveerd worden ook getoond met de tekst "- Nog
niet toegekend -". Het is u als zorgmanager om erop te letten dat medewerkers geen ’nog niet
toegekende’ uren hebben.
5. Nu zit het werk voor u als uitlener er op. Voor de inlener begint nu het werk. Vanaf nu zal hij in zijn
inzetscherm een of meerdere extra kolommen zien waar de ingeleende medewerkers worden
genoemd. Het relevante deel van het inzetscherm ziet er dan als volgt uit:
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Hiermee komen we aan het einde van de uitleg van het Inzetscherm en tevens het einde van de
belangrijkste theorie omtrent de Regatta applicatie. De volgende hoofdstukken zullen gaan over
rapportages en beheer.
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Hoofdstuk 8. De beheerschermen van Regatta
8.1. Inleiding
Elke applicatie heeft een aantal in te stellen parameters en tabellen. Regatta is daarin niet anders. In dit
hoofdstuk behandelen we de beheerschermen van Regatta. Dit zijn:
•

Deskundigheden

•

Rollen (Rechten)

•

Perioden

•

Kostendragers

•

Kostensoorten

•

Taaksoorten

•

Studentenprognoses

Deze schermen komen in de volgende paragrafen afzonderlijk aan bod.

8.2. Deskundigheden
In dit scherm kunt u de tabel met daarin de diverse mogelijke deskundigheiden bewerken. Het scherm
bestaat uit een statisch deel en een lijst. U kunt door het klikken op Nieuw een nieuwe deskundigheid
toevoegen. Als u in de lijst naast een rij met deskundigheidsgegevens op de selecteer knop klikt kunt u
de betreffende afkorting en omschrijving wijzigen. Dit scherm kent bewust niet de mogelijkheid om
bepaalde deskundigheden te verwijderen. Dit zou namelijk de integriteit van diverse andere gegevens
aantasten.
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8.3. Rollen (Rechten)
In dit scherm kunt u de tabel met rollen bewerken. Via deze rollen kunnen gebruikers meer of minder
binnen Regatta doen. De werking is eenvoudig maar vergt enige nauwgezetheid. Zoals u al eerder heeft
gezien bestaat ook dit scherm uit een statisch deel en daaronder een lijst. Een voorbeeld van zo’n scherm
ziet u hieronder afgebeeld:
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Als u een rol wilt toekennen aan een gebruiker heeft u de volgende gegevens nodig:
•

Stamnummer: Dit is het stamnummer van degene die de rol toegewezen krijgt.

•

Rol: De rol die wordt toegekend. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

•

•

budget: De betreffende gebruiker mag budgetteren binnen Regatta.

•

inzet: De betreffende gebruiker mag medewerkers inzetten op taken.

•

zorg: De betreffende gebruiker mag als zorgmanager fungeren voor een groep medewerkers.

•

admin: De betreffende gebruiker krijgt ook de ’beheer’ optie in het menu te zien.>

Afdeling: De afdelingscode waar de rol voor wordt toegekend.
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•

Niveau: Het niveau waarop toegang wordt verleend. Dit is dat deel van de kostenplaatscode waaronder
de betreffende persoon handelingen mag verrichten.

•

Extra: Een veld waar eventueel opmerkingen kunnen worden vastgelegd.

Men kan uit de lijst een bepaalde rol selecteren door op de rechtse knop detail te klikken. Vervolgens
verschijnen deze gegevens in het statische deel. Zodra u een van de gegevens wijzigt verschijnen de
knoppen Opslaan en Afbreken

8.4. Perioden
Door middel van dit scherm kunt u de diverse perioden definieren die binnen Regatta gebruikt worden. De
werking is eenvoudig maar vergt enige nauwgezetheid. Zoals u al eerder heeft gezien bestaat ook dit
scherm uit een statisch deel en daaronder een lijst. Een voorbeeld van zo’n scherm ziet u hieronder
afgebeeld:
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Als u een periode wilt toevoegen of wijzigen heeft u de volgende gegevens nodig:
•

Het jaartal.

•

Het type periode dat wordt toegekend. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
•

’B’: Dit geeft aan dat het om een blok gaat.

•

’M’: Dit geeft aan dat het een maand betreft.

•

’Y’: Dit geeft aan dat het een kalender jaar betreft.

•

’S’: Dit geeft aan dat het een studiejaar betreft.

•

Het volgnummer. Dit is vooral belangrijk als u hiervoor als type de ’B’ van blok heeft ingevuld.

•

De begin- en einddatum van de betreffende periode.
Opmerking: Wijzig nooit een periode in een andere periode door het aanpassen van de gegevens. Er zijn veel
gegevens binnen Regatta die gebaseerd zijn op de origineel ingevoerde gegevens. De beste garantie voor een
onbruikbaar systeem is het aanpassen van de bestaande periode gegevens naar een andere datum toe!

Men kan uit de lijst een bepaalde periode selecteren door op de rechtse knop detail te klikken.
Vervolgens verschijnen deze gegevens in het statische deel. Zodra u een van de gegevens wijzigt
verschijnen de knoppen Opslaan en Afbreken.

8.5. Kostendragers
Door middel van dit scherm kunt u de diverse kostendragers definieren die binnen Regatta gebruikt
worden. De werking is eenvoudig maar niet voor de hand liggend. Zoals u al eerder heeft gezien bestaat
ook dit scherm uit een statisch deel en daaronder een lijst. Een voorbeeld van zo’n scherm ziet u
hieronder afgebeeld:
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Als u een kostendrager wilt toevoegen kunt u op de knop Nieuw klikken. Er verschijnt dan een venster dat
er iets anders uitziet (zoals u hieronder kunt zien):
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U dient nu de volgende gegevens in te voeren:
•

Kostendrager: Dit is de kostendragercode zoals die vervolgens binnen de Regatta applicatie gebruikt
zal worden.

•

Omschrijving: Dit is de omschrijving van de kostendrager zoals gebruikers deze te zien krijgen.

•

Verdichting: Dit is de kostendragercode van de kostendrager waar naartoe verdicht dient te worden.
Bijvoorbeeld: Als 9123 een kostendrager is die valt onder 912 dan is de kostendragercode dus 9123 en
de kostendrager voor verdichting 912.

•

Afdeling: Hier wordt de afdeling ingevuld waar deze kostendrager toe behoort. Deze is bekend doordat
u onder een bepaalde loginnaam bekent bent.

•

Type: Het type kostendrager dat wordt toegekend. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
•

’R’: Dit geeft aan dat het om een “top” kostendrager gaat. (de ’R’ van ’Root’ oftewel ’wortel’).

•

’S’: Dit geeft aan dat het hier om een “sub” kostendrager gaat. Hierop komen ook subtotalen terecht.

•

’L’: Dit geeft aan dat het hier om de laagste soort kostendrager gaat in de boomstructuur (de ’Leaf’
van de boom’). Op deze kostendrager worden activiteiten geboekt.
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•

’B’: Dit geeft aan dat het hier om een facultatieve kostendrager gaat. Deze kostendrager is
toegevoegd aan de ’officiele’ kostendrager structuur van de organisatie.

Opmerking: Wijzig nooit een kostendrager in een andere kostendrager door het aanpassen van de gegevens.
Er zijn veel gegevens binnen Regatta die gebaseerd zijn op de origineel ingevoerde gegevens. De beste garantie
voor een onbruikbaar systeem is het aanpassen van de bestaande kostendrager gegevens!

Men kan uit de lijst een bepaalde kostendrager selecteren door op de rechtse knop detail te klikken.
Vervolgens verschijnen deze gegevens in het statische deel. Zodra u een van de gegevens wijzigt
verschijnen de knoppen Opslaan en Afbreken.

8.6. Kostensoorten
In dit scherm kunt u de tabel met daarin de diverse mogelijke kostensoorten bewerken. Het scherm
bestaat uit een statisch deel en een lijst. U kunt door het klikken op Nieuw een nieuwe kostensoort
toevoegen. Als u in de lijst naast een rij met kostensoortgegevens op detail klikt kunt u de betreffende
afkorting en omschrijving wijzigen. Dit scherm kent bewust niet de mogelijkheid om bepaalde
kostensoorten te verwijderen. Dit zou namelijk de integriteit van diverse andere gegevens aantasten. Een
voorbeeld van dit scherm ziet u hieronder afgebeeld:
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Zodra u een van de gegevens wijzigt verschijnen de knoppen Opslaan en Afbreken.

8.7. Taaksoorten
In dit scherm kunt u de tabel met daarin de diverse mogelijke taaksoorten bewerken. Het scherm bestaat
uit een statisch deel en een lijst. U kunt door het klikken op Nieuw een nieuwe taaksoort toevoegen. Als u
in de lijst naast een rij met kostensoortgegevens op detail klikt kunt u de betreffende afkorting en
omschrijving wijzigen. Dit scherm kent bewust niet de mogelijkheid om bepaalde taaksoorten te
verwijderen. Dit zou namelijk de integriteit van diverse andere gegevens aantasten. Een voorbeeld van dit
scherm ziet u hieronder afgebeeld:
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Zodra u een van de gegevens wijzigt verschijnen de knoppen Opslaan en Afbreken.

8.8. Studentenprognoses
* Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

In dit scherm kunt u een tabel met daarin diverse prognoses bewerken. Het scherm bestaat uit een
statisch deel en een lijst. U kunt door het klikken op Nieuw een nieuwe studentenprognose toevoegen.
Als u in de lijst naast een rij met een prognose op detail klikt kunt u de betreffende prognose wijzigen.
Een voorbeeld van dit scherm ziet u hieronder afgebeeld:
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•

Prognose nr: Dit is het interne volgnummer van deze prognose.

•

Afdeling: De code van de afdeling waar deze prognose op betrekking heeft.

•

Periode: De code van de periode waar deze prognose op betrekking heeft. Deze code kunt u eenvoudig
achterhalen via het ’Perioden’ beheer scherm.

•

Fase: De fase waar deze prognose op betrekking heeft

•

Aantal studenten: Het geschatte aantal studenten dat aan de basis staat van deze prognose.

•

Budget per student: Het geldende budget per student.

Op basis van deze gegevens is te bepalen wat het beschikbare budget is dat op een bepaalde periode
vrijkomt. Op dit moment wordt met dit gegeven nog niks gedaan.
Zodra u een van de gegevens wijzigt verschijnen de knoppen Opslaan en Afbreken waarmee u de
gegevens kunt opslaan danwel de operatie kunt afbreken.

37
International Information Resource Services

Hoofdstuk 9. De diverse rapportagemogelijkheden

Hoofdstuk 9. De diverse
rapportagemogelijkheden
9.1. Inleiding
In dit hoofdstuk behandelen we de diverse rapportagemogelijkheden van Regatta. De diverse rapporten
staan vermeld onder de kop ’RAPPORTAGE’ in het menu van de Regatta applicatie. Omdat hier weinig
door de gebruiker hoeft te worden gewerkt met de applicatie behandelen we alle rapporten in dit
hoofdstuk.

9.2. Begroting
Met dit rapport is inzicht te krijgen in de diverse begrote activiteiten, gerangschikt naar kostensoort. Een
voorbeeld van dit rapport ziet u hieronder:

Door middel van twee selectielijsten kunt u een keuze maken wat u precies wilt zien. De linker lijst (die
waar in het voorbeeld ’Avans Hogeschool’ staat) kan gebruikt worden om een van de academies te
selecteren. De rechter lijst kan gebruikt worden om de gewenste periode te kiezen.
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9.3. Takenoverzicht
Het rapport ’Takenoverzicht’ laat per kostendrager en taaksoort de gewenste deskundigheid, beschrijving
van de taak, aantal taakuren, hoeveelheid taakuren die reeds zijn ingezet, het aantal uren dat nog tekort is
(nog niet ingezet) en het aantal gerealiseerde uren zien. Dit laatste kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld
extern gefinancierde onderwijsprojecten.

9.4. Inzetoverzicht
Het rapport ’Inzetoverzicht’ laat van de Regatta gebruikers de naam en stamnummer zien, het aantal
FTE’s van hun aanstelling, het aantal uren dat ze beschikbaar zijn, het aantal uren dat ze reeds zijn
ingezet, het aantal uren dat ze nog kunnen worden ingezet (Resturen) en het aantal reeds gerealiseerde
uren.
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9.5. Taakbelasting
Het rapport ’Taakbelasting’ laat zien op welke taken de diverse medewerkers zijn ingezet. De lijst is
alfabetisch gesorteerd op de naam van de medewerker.
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Termen en begrippen
In dit deel van de handleiding vdint u de verklaringen voor een groot aantal binnen de Regatta applicatie
gehanteerde termen en begrippen. De diverse termen zijn onderverdeeld in de volgende subsecties:
•

Financiële planning

•

Personele planning

•

Programmaplanning

•

Inzetplanning

•

Overige termen en begrippen

•

Initialiseer begroting

Financiële planning
Begrotingsrichtlijnen
Periodieke richtlijnen vanuit de RvB aan de diverse organisatie-eenheden, die voorzichtige indicaties
afgeven van de bedragen die als budget voor komende begrotingsperioden verwacht mogen worden.
Managers kunnen daarop hun begrotingsplanning afstemmen. Naarmate de tijd vordert worden deze
begrotingsrichtlijnen voor een bepaalde periode steeds realistischer en resulteren uiteindelijk in een
definitief budget.

Begroting
Met zicht op een uit te voeren programma dienen managers periodiek een inschatting te maken wat
in een bepaalde tijdsperiode de kosten van de uitvoering van dat programma zullen zijn en hoe deze
kosten op grond van een aantal criteria zijn onderverdeeld. Gebruikelijke criteria hiervoor zijn
kostenplaatsen, kostendragers en kostensoorten.

Begrotingsplanning
In het spanningsveld van programmawensen en financiële mogelijkheden wordt voor hogerhand een
realistisch toekomstbeeld uitgewerkt waarin staat welk programma de manager met welke middelen
in een bepaalde periode wil gaan uitvoeren.

Budget
Het bedrag wat aan een manager van hogerhand is toegekend om een bepaald programma in een
bepaalde periode te kunnen uitvoeren.
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Financiële verantwoording
Tussentijds en aan het eind van een bepaalde periode (meestal kalenderjaar) wordt samen met
hogerhand geconstateerd in hoeverre de gemaakte budgettaire afspraken zijn nagekomen en
waarom er eventuele afwijkingen zijn geweest en hoe deze zijn onderbouwd. Wanneer van
hogerhand wordt geconstateerd dat de manager voldoende rechtmatig en doelmatig heeft
gehandeld, wordt voor de betreffende periode décharge verleend.

Kostencentrum
Een organisatie-eenheid van Avans, waar bepaalde uitgaven aan worden toegerekend.

Kostenplaats
Afdeling van Avans waar een bepaalde prestatie wordt geleverd in het kader van een productieproces
(= prestatie-leveranciers). In eerste instantie zijn dit de opnieuw gedefinieerde organisatie-eenheden
van Avans. Maar elke organisatie-eenheid zou zich verder kunnen opsplitsen in kleinere
organisatie-eenheden waar productie-verantwoordelijkheid aan wordt gedelegeerd, welke dan
afgeleide kostenplaatsen zijn.

Kostendrager
Een eindproduct of geleverde dienst waaraan uitgaven worden toegerekend.

Kostensoort
Productiemiddelen leveren een bepaalde bijdrage aan de producten of diensten waar kosten
tegenover staan. . Zo ontstaan er kosten voor het aanleveren van grondstoffen, hulpstoffen,
machinetijd en personeel. Bij personeel gaat het om de levering van diverse soorten prestaties. Zo’n
verdeling is belangrijk om de kosten te kunnen toerekenen aan bepaalde kostendragers,
kostenplaatsen en kostencentra en voor het kunnen berekenenvan de kostprijs van een product of
dienst.

Kostenperiode
Een tijdsperiode waaraan de kosten worden toegerekend. Voor de personeelskosten geldt het tijdstip
waarop het personeel daadwerkelijk wordt ingezet = inzetstelsel (niet dus: contractstelsel, kasstelsel,
factuurstelsel)

43
International Information Resource Services

Termen en begrippen

Meerjarenbegroting
Met zicht op de toekomst wordt voor een aantal jaren vooruit een schatting gemaakt wat de
benodigde financiële middelen in een aantal achtereenvolgende perioden zullen zijn om een
verwacht programma te kunnen uitvoeren. Naarmate deze periode dichter bij het heden komt, wordt
deze schatting gedetailleerder en nauwkeuriger. De skoop binnen Avans is gesteld op vier jaar.

Realisatie
Dit betreft de daadwerkelijke uitvoering van het programma van een organisatie-eenheid in een
bepaalde periode. Meestal verloopt deze uitvoering niet geheel volgens de planning. De afwijkingen
van de planning dienen daarom in een mutatiebestand te worden geregistreerd.

Personele planning
Formatieplan
Een meer gedetailleerde planning van het benodigde personeel om de programmabehoeften van een
organisatie-eenheid voor de komende tijd zo optimaal mogelijk te kunnen dekken.

FTE
Deze afkorting staat voor fulltime-eenheid wat wijst naar een beschikbare arbeidscapaciteit in tijd. In
de geldende CAO staan de rechten en plichten over en weer hiervoor nader uitgewerkt. Deze zegt
dat een werknemer in een volledige dienstbetrekking op jaarbasis 1659 uur voor Avans beschikbaar
is. Het zegt echter niets over de beloning die hier tegenover staat en ook niets over de in te brengen
deskundigheid.

Meerjarenformatieplan
Met zicht op de toekomst wordt ingeschat welke medewerkerscapaciteit en -kwaliteit in
achtereenvolgende perioden nodig zullen zijn om de programmabehoeften van de organisatie zo
optimaal mogelijk te kunnen dekken. Met de ontwikkeling van het personeelsbestand kan daarop
adequaat worden ingespeeld. Het verwachte personeelsverloop wordt hierin nadrukkelijk
meegenomen. Ook de leeftijdsopbouw, het geslacht en de verhouding autochtonen-allochtonen wordt
daarin zo goed mogelijk geregisseerd.
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Plaatsingsplan
Tijdens de reorganisatie, waarbij de oude organisatiestructuur komt te vervallen, is het nodig alle
werknemers opnieuw onder de hiërarchie van nieuwe organisatiestructuur te plaatsen. Het gaat hier
dus om wat de nieuwe organisatie-eenheid wordt waartoe hij gaat behoren, wie zijn nieuwe baas
wordt, wat de nieuwe hoofdlocatie wordt van waaruit hij gaat werken, bij welk team hij eventueel wordt
ingedeeld, wat zijn nieuwe functie wordt, etc. Deze transitie komt tot uitdrukking in een plaatsingsplan.

Streefformatie
De ideale samenstelling van het personeelsbestand wat nodig is om een programma in een bepaalde
periode op het gewenste niveau tegen de juiste kosten te kunnen uitvoeren.

Zorgmanagement
De zorgverantwoordelijkheid die een manager krijgt over een deel van het medewerkersbestand waar
het gaat om een adequate inzet op taken en het bewaken en bevorderen van zijn welzijn voor zover
het de verantwoordelijkheid van de organisatie betreft.

Programmaplanning
Deelprogramma
Een deel van het activiteitenprogramma van een organisatie-eenheid wat door de verantwoordelijke
manager wordt gedelegeerd aan persoon binnen die organisatie-eenheid.
Zie ook: Programma.
Non-productiviteit
Het geoorloofd niet beschikbaar zijn voor de productiviteit op grond van gemaakte afspraken of
regelingen. Kenmerk is dat deze afwezigheid op een of andere wijze financieel wordt gedragen door
de werkgever. Deze kosten dienen dus te worden geadministreerd en worden in
kostendragersschema’s vaak onder een specifiek daarvoor ingerichte kostendrager ondergebracht.

Programma
Het geheel van activiteiten die in een bepaalde organisatie-eenheid in een bepaalde periode worden
ondernomen.
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Programma-management
De programma-verantwoordelijkheid die een manager krijgt over een deel van het totale
Avans-programma waar het gaat om een adequate inrichting en uitvoering van het programma met
de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Het programma wordt daarom per periode opgebroken
in uiteindelijk atomaire taken die door één medewerker kunnen worden uitgevoerd. Deze
verantwoordelijkheid bevat ook de kwaliteitsbewaking van de inhoud en uitvoering van deze taken. In
de wijze van uitvoering dient de klantgerichtheid leidend te zijn.

Programmaplanning
Met zicht op een toekomstige programmavraag wordt voor een bepaalde periode een beoogd
programma samengesteld wat men wil realiseren. Indicatoren voor deze programmavraag zijn trends
en ontwikkelingen in het beroepenveld, studentenprognoses, beschikbare deskundigheid en te
verwachten middelen.

Programma-verantwoording
Tussentijds en aan het eind van een bepaalde periode (meestal kalenderjaar) wordt samen met
hogerhand geconstateerd in hoeverre de gemaakte programma-afspraken zijn nagekomen en
waarom er eventuele afwijkingen zijn geweest en hoe deze zijn onderbouwd. Wanneer van
hogerhand wordt geconstateerd dat de manager voldoende rechtmatig en doelmatig heeft
gehandeld, wordt voor de betreffende periode décharge verleend.

Project
Te leveren producten en diensten kunnen een min of meer voortdurend of eenmalig karakter hebben.
Projecten kenmerken zich door het eenmalige karakter van een product of dienst, die gedurende een
vooraf vastgestelde periode uitgevoerd dienen te worden met een apart daarvoor beschikbaar
gesteld budget.

Taak
De kleinste opdeling van de programma-activiteiten, die nodig is om opdrachten aan medewerkers te
kunnen verstrekken

Taaksoort
De aard van de prestatie die binnen een taak wordt verwacht. Voor deze taaksoorten wordt een
verplichte keuzeset in Regatta opgenomen waaruit de manager moet kiezen. Voor een comfortabeler
gebruik kan de manager verzoeken voor zijn organisatie-eenheid een bruikbaardere deelset hieruit te
laten samenstellen.
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Realisatie
De uitvoering van het afgesproken programma, waarbij de in de uitvoeringspraktijk noodzakelijk
blijkende programmatische, financiële en personele afwijkingen t.o.v. de planning worden
doorgevoerd en periodiek worden gerapporteerd.

Inzetplanning
Competentie-match
Voor het uitvoeren van een taak is een bepaalde competentie gewenst. Bij de werknemers behoren
een bepaalde competenties. Door de competentievraag die bij een taak behoort te matchen met het
aanbod komen de werknemers naar boven die mogelijk die taak kunnen uitvoeren. Anderzijds
wanneer het competentieaanbod van een medewerker wordt afgezet tegen de vraag, komen de taken
naar boven die deze zou kunnen uitvoeren. In Regatta wordt deze functie nog nauwelijks
ondersteund, maar kan in de toekomst mogelijk alsnog worden toegevoegd.

Managementcontract
Een contract met het management waarin de afspraken zijn vastgelegd, welke onderdelen van het
programma zij met welke middelen in een bepaalde periode moeten gaan uitvoeren. Ook worden in
dit contract diverse rapportageverplichtingen vastgelegd.

Personeelsinzet
De planning waarin wordt uitgewerkt welke medewerkers welke taken zonodig op welke momenten
en op welke locatie in een bepaalde periode gaan uitvoeren.

Overige termen en begrippen
Aggregatieniveaus
Goed vergelijkbaar met de gedachte die achter de Windows-verkenner zit. Deze gaat uit van een
omgekeerde boomstructuur of beter nog wortelstelsel. Vanaf de wortel (Am.: root) vertakt deze zich
tot een uitgebreid wortelstelsel. Wanneer in de wortel (of omgekeerde boom) naar beneden wordt
afgedaald kom je uiteindelijk uit in een laagste haarvat. In termen van de Windows-verkenner is dat
een bestand (atomair niveau). Elke optelling van de opbrengsten van zijtakken in een nieuwe
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hoofdtak is een nieuw aggregatieniveau. De wortel is het hoogste aggregatieniveau. Het aantal
vertakkingen die je van een haarvat naar de wortel tegenkomt is voor elk haarvat verschillend. Ook
Regatta werkt als een wortelstelsel met de knoppen ’detaillering’ voor de afdaling en ’verdichting’ voor
de opklimming.

FTE in deze periode
Omdat Regatta telkens kijkt naar een bepaalde periode is het nodig de jaaraanstelling in uren om te
rekenen naar wat dit betekent voor de betreffende periode. U vindt de urenbeschikbaarheid voor de
actueel ingestelde periode bij deze schermtekst.

Kostendragersschema
Elke organisatie-eenheid (kostencentrum) presteert voor een aantal producten en diensten waaraan
ook de prestatiekosten worden toegerekend. Dit betreffen zowel interne als externe producten en
diensten. In de boekhouding wordt daarvan een lijst aangelegd die volgens een bepaalde
systematiek wordt samengesteld en wordt gerelateerd aan de balansposten.

Limitatieve en enuntiatieve indelingen
Om meer uniformiteit te krijgen in de inzetregistraties van de diverse organisatie-eenheden zijn voor
een aantal registratie-items keuzesets in Regatta opgenomen (o.a. taaksoorten, deskundigheden,
perioden). Limitatief betekent dat daaruit een verplichte keuze moet worden gemaakt, enuntiatief dat
de keuzeset een aantal voorbeelden voorschotelt, maar eventueel uitbreidbaar is.

Loginnaam
Regatta vraagt eerst de gebruiker zich bekend te maken met zijn loginnaam. Dit is de gebruikelijke
loginnaam die ook bij andere Avans-systemen in gebruik is om deze te kunnen gebruiken.

Stamnummer
Een uniek nummer voor elke medewerker, wat volgens een landelijk systeem worden samengesteld.

Wachtwoord
Naast de loginnaam moet ook een wachtwoord worden ingegeven. Ook dit is het gebruikelijke
wachtwoord wat nodig is voor de Avans-systemen.
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Verplichte en vrije indelingen
Werknemers worden ingezet op taken. Dat roept diverse registraties op vanuit een financiële,
organisatorische, personele en onderwijsinhoudelijke invalshoek om deze op diverse wijzen te
kunnen subgroeperen en te subtotaliseren. Veel van deze registraties worden van hogerhand
verlangd om de op Avans-niveau benodigde informatie te verkrijgen. Andere registraties worden door
de manager zelf verlangd om meer beheer en controle te hebben over het eigen
verantwoordelijkheidsgebied. De eerste soort registraties worden van boven opgelegd en zijn
verplicht. De tweede soort worden door de manager zelf naar eigen smaak ingericht voor eigen
handigheid en comfort.

Business rules
Probleemstellingen in een organisatie kunnen langs vele wegen worden opgelost. Niettemin kiezen
organisaties ervoor om één bepaalde weg te kiezen en deze min of meer te formaliseren. Dat is een
bedrijfsregel.

Initialiseer begroting

Privileges
Wanneer een werknemer in Regatta inlogt krijgt deze standaard alleen leesrecht en zicht op de
inzetinformatie die hem/haar zelf betreft. Bepaalde personen krijgen echter lees- en ook
schrijfrechten op andere delen van de informatie in Regatta. Dit worden privileges genoemd. Deze
worden verstrekt door het toekennen van een bijzondere rol.

SQL
Standard Query Language. Dit is een formele vraagtaal die bijna standaard in geautomatiseerde
omgevingen wordt gebruikt om databases te inhoudelijk te vullen en bevragen en waarmee de in die
taal opgestelde vragen voor de mens nog leesbaar zijn. De database achter Regatta kan met deze
vraagtaal door database-specialisten bevraagd worden om bijv. bepaalde rapporten te genereren;
voor de gewone gebruikers is deze vraagtaal niet geschikt.
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Aanhangsel A. Aanbevolen literatuur
Hieronder ziet u een overzicht van door ons geraadpleegde en ook aanbevolen literatuur.

Literatuurlijst

Boeken
Cees Segers, 2003, Avans, Digitale Zuurstof voor de organisatie.
Jeroen Baten, 2003, Redactie door Aagje Wijnja, 90-430-0810-9, Pearson Education Benelux, Open
Source binnen bedrijf en overheid.

Web materialen
Eric S. Raymond, Software Release Practice HOWTO,
URL: http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Software-Release-Practice-HOWTO/index.html.
Mike G. , BASH Programming Introduction HOWTO,
URL: http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html.
Richard M. Stallman, GNU Coding Standards, URL: http://www.gnu.org/prep/standards.html.
Andrew Arensburger, /* You Are Expected to Understand This */ ,
URL: http://freshmeat.net/articles/view/238/.
Diverse, CVS Documentation, URL: http://www.cvshome.org/docs/index.html.
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B.1. Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change
free software - to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using
it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask
you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
1. copyright the software, and
2. offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there
is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want
its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use
or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

B.2. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
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DISTRIBUTION AND MODIFICATION
B.2.1. Section 0
This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers
to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is
covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

B.2.2. Section 1
You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.

B.2.3. Section 2
You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:

a. You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the
date of any change.
b. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
c. If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this License.
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Exception:: If the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work
based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on
the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on
the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.

B.2.4. Section 3
You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2 in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a. Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c. Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the
executable.
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If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

B.2.5. Section 4
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain
in full compliance.

B.2.6. Section 5
You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

B.2.7. Section 6
Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

B.2.8. Section 7
If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise)
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
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software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.

B.2.9. Section 8
If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.

B.2.10. Section 9
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail
to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.

B.2.11. Section 10
If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.

B.2.12. NO WARRANTY
BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
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PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

B.2.13. Section 12
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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