Het vernieuwde MS Bookings
Sinds kort (najaar 2021) zie je als je MS Bookings voor het eerste sinds een lange tijd weer opstart
rechtsboven de aankondiging van een “gloednieuw” Bookings.
Misschien heb je het oude net een beetje onder de knie en geen zin om je weer helemaal in een
nieuwe versie te verdiepen. Maar het valt erg mee als je toch de stap zet om te klikken op “Nu
proberen”.

Want wat er gebeurt, is dat je vervolgens door een aantal schermen wordt geleid met vooral informatie
over zaken die zijn verplaatst.
Je krijgt deze tour maar één keer te zien. Als naslag zetten we ze hier even voor je op een rij:

TSV exporteren is verplaatst:

Een TSV export is een dump van je gegevens in een bestand, opgebouwd als een tabel met
kolommen. Het handigst open je dit na het exporteren met behulp van Excel vanuit je downloads, dan
kun je er in Excel ook meteen mee verder werken.
Wil je dit gebruiken dan is met name die maximale tijd van 120 dagen die je hebt om je gegevens te
exporteren wel even een punt van aandacht!

Vergaderinstellingen:

Inhoudelijk ongewijzigd alleen de basisinstellingen voor je vergaderingen zijn logischerwijs
samengebracht onder de kop instellingen.

Uw weergave configureren:

Ook hier werkt het beheren van medewerkers en het aanmaken van een nieuwe “service” (lees: het
opzetten van een boekingsagenda voor een specifiek doel) op de oude manier maar is het ergens
anders te vinden.

Het aanmaken en openen van een agenda
Wil je een bestaande agenda openen of juist een nieuwe agenda
aanmaken? Bookings heeft de agenda's waar je beheerder van
bent nu duidelijk gevisualiseerd onder de hoofdagenda.
Daarnaast krijg je de mogelijkheid om bij het maken van een
nieuwe agenda, een bestaande agenda te klonen. Dit kan je een
hoop werk schelen!

Keuzemogelijkheid oud of nieuw
Was je net gewend aan de oude look and feel en wil je de nieuwe nog even laten voor wat het is? Dat
kan! Rechtsboven kun je (voorlopig nog?) aangeven of je met de nieuwe versie wilt werken of niet:

Zie ook deze releasenote: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-bookings-blog/a-newmore-powerful-and-customizable-microsoft-bookings-is-here/ba-p/2401907

