
Reserveren met PLANON. 

 
1. Algemeen 
2. Reserveren AV-middelen 

3. Reserveren Beamerkar



Handleiding reserveren via Planon-Self-Service 

 
1. ALGEMEEN 

 

Kies de juiste link voor het maken van een reservering: 
Als je inlogt op de Portal van Avans, kies je bij de Avans-bookmarks de juiste link. 
 

 
 

 
Audiovisuele middelen:  Losse apparatuur (inventaris) zoals; notebooks, fotocameras, 

beamers, ed. Apparatuur dient bij de DIF-servicebalie op de 
desbetreffende locatie opgehaald worden. 

 
Xplora werkplek:  Individuele en groepswerkplekken te reserveren bij Xplora die 

je wilt reserveren op de desbetreffende locatie. 
 
 

Beamerkar:  Een beamerkar is voorzien van een notebook en beamer wordt 
bij reservering voor je klaargezet in het aan te geven lokaal. 
Reservering voor dezelfde dag kunnen alléén rechtstreeks in 

overleg met de servicebalie gemaakt worden! 
 
 

Klik op link, als 

je student  bent. 

 

Klik op link, als 

je medewerker 

bent. 



 

Inloggen met je Avans-account. 
 

 



2. RESERVEREN AUDIO_VISUELE MIDDELEN 

 
Na inloggen en de keuze voor een van de reserveringsopties zie je een overzicht van jouw 
reserveringen. 

 

 
 
Klik op de knop Reservering toevoegen om een nieuwe reservering te maken. 
 

 
Vul achtereenvolgens de gevraagde velden in: 
 
Kies startdatum wanneer u het gereserveerde wil komen ophalen. Klik op het kalender 
icoontje om hier de juiste datum aan te klikken. 

 

Klik op dit icoon, 

om een inventaris 

te kiezen 



Als men een Inventaris (Uitleen- of reserveringsobject zoals beamer, notebook, 

videocamera, enkelvoudige werkplek) wil kiezen, dan krijgt men eerst een popup scherm, 
om aan te geven in welk gebouw men het AV-middel wil ophalen. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Klik na de keuze van het gebouw en type inventaris, op de knop Zoek. Je krijgt de 
beschikbare inventarissen te zien van dat type. (bv. Notebook). 

 

Klik op dit icoon, 

om een gebouw 

te kiezen 

Klik op dit icoon, 

om een inventaris 

te kiezen 



 
 

Klik bij een beschikbaar ( )av-middel op de tijd (=starttijd), Je komt dan weer terug 
in het vorige invulformulier, waarin de starttijd is opgenomen. 
 

Niet beschikbaar! 

Beschikbaar! 



 
 
Als laatste vul je de eindtijd in wanneer je het AV-middel terugbrengt. Houdt hierbij wel 
rekening met de openingtijden van de DIF-servicebalies. 
 
 

Kies de juiste 

Einddatum en 

Eindtijd 



 
Druk op OK en je ziet dan het totaaloverzicht van je reservering die je net hebt gemaakt. 
Controleer deze of deze correct is en maak evt. indien nodig een wijziging. 
 
Indien de reservering correct is, druk op OK om de reservering te bevestigen. 

 

 
 
Na bevestigen zie je het reserveringsoverzicht van de gemaakte reserveringen. Je kan in 

dit scherm ook nog een andere reservering toevoegen. 

Klik op  om terug te keren naar de beginpagina van Planon. 



3. RESERVEREN BEAMERKAR 

 
Na inloggen en je keuze zie je een overzicht van jouw beamerkar reserveringen. 

 

 
 

Klik op de knop Reservering toevoegen om een nieuwe reservering te maken. 

 

 
 

Kies startdatum wanneer u de beamerkar geplaatst wil hebben. Klik op het kalender 
icoontje om hier de juiste datum aan te klikken. 
 
Als men een Inventaris wil kiezen dan krijgt men eerst een popup scherm, om aan te 
geven in welk gebouw en welke ruimte de beamerkar geplaatst moet worden. 
 



 
 

 
 

Klik na de keuze van de locatie, op de knop Zoek. Je krijgt de beschikbare beamerkarren 

te zien op de desbetreffende locatie. 
 

Klik bij een beschikbare ( ) beamerkar op de tijd (=starttijd), Je komt dan weer 
terug in het vorige invulformulier, waarin deze starttijd is overgenomen. 
 



 
 
Vul nu de eindtijd in wanneer de beamerkar opgehaald kan worden. En kies een ruimte 

door op  de keuzelijst te klikken. Je komt dan in een scherm waarin je een ruimte kan 

kiezen. 
 

 
 
Kies hier de locatie die je ook voor het inventaris hebt gekozen en vul het ruimtenummer 
is of een gedeelte hiervan in en klik op Zoek. Je krijgt dan een overzicht van alle ruimtes 

die voldoen aan het ingevulde. BV. Als je invult: OC1, dan krijgje alle ruimte te zien die 
beginnen met OC1. 
Indien je het juiste ruimtenummer weet, kun je het ook rechtstreeks invullen. 



 
 
Kies in deze lijst de ruimte waarin de beamerkar geplaatst moet worden. 

Na het kiezen van de ruimte komt men weer terug in de toevoegpagina, waar nu alle 
gegevens zijn ingevuld. 
 

Kies de juiste 

ruimte. 



 
 
Klik op OK en je ziet dan het totaaloverzicht van je reservering die je net hebt gemaakt. 
Je komt nu in het scherm om je reservering te bevestigen. 
 



 
Controleer deze of dit correct is en maak evt. indien nodig een wijziging. 
 
Indien de reservering correct is, Klik op OK om de reservering van een beamerkar te 
bevestigen. 
 

 
 

Na bevestigen zie je het reserveringsoverzicht beamerkarren.  
Je kan in dit scherm ook nog een andere reservering toevoegen. 
 
 

Klik op  om terug te keren naar de beginpagina van Planon. 

 


