HANDLEIDING
NIEUWE URENREGISTRATIE

Uren rapporteren

Dashboard

U kunt hier een rapportage uitdraaien
van alle gemaakte uren in een bepaalde
periode.

Openstaande urenbriefjes

Facturen overzicht

Hierin kunt u nieuwe oningevulde,
ingevulde, aangeboden en afgekeurde
urenbriefjes van uw medewerkers vinden.

Bekijk in één overzicht al uw facturen.

Nieuwe berichten

Uren historie

Hier ontvangt u meldingen op acties
die u hebt gedaan of nog moet doen.

Bekijk het overzicht van alle gewerkte uren de
afgelopen weken.

Lopende plaatsingen

Menu linkerzijde

Hier vind u een overzicht van de
medewerkers die u via MijnWerkgever.nl
in dienst heeft.

Dit menu staat hier altijd, zodat u altijd snel
naar het overzicht kunt gaan van bijvoorbeeld
urenbriefjes, documenten of medewerkers.

Ontbrekende urenbriefjes

Iconen rechtsboven

Bekijk welke urenbriefjes ontbreken per
medewerker.

Help
Komt u er niet helemaal uit? Stel uw vraag
aan MijnWerkgever.nl via een bericht
of bekijk de help pagina. U mag ons
natuurlijk ook altijd even bellen.

Wissel hier tussen de twee accounts
(zzp’ers en uitzendkrachten). Dit is
alleen van toepassing indien u zzp’ers
en uitzendkrachten in dienst heeft.
Bekijk uw profiel, wijzig gegevens en
wijzig wachtwoord
Log uit

Uren accorderen
Openstaande urenbriefjes
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Ga naar het overzicht van openstaande urenbriefjes. Dat kan via het menu of via het dashboard.
Kies het urenbriefje van de medewerker die u wilt controleren. U kunt gemakkelijk herkennen welke
urenbriefjes uw actie vereisen aan het rode streepje onder het urenbriefje.

Uren controleren
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Controleer de ingevulde uren.
Om onkosten te declareren is uw medewerker verplicht een bijlage toe te voegen.
Het rode bolletje naast de naam geeft aan dat er een bijlage is toegevoegd.
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Heeft u nog opmerkingen over het urenbriefje aan uw medewerker? Geef uw opmerking door voordat
u het urenbriefje goedkeurt.
Wanneer u een urenbriefje afkeurt is het geven van een opmerking verplicht.

Uren goedkeuren of afkeuren
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Keur de uren goed of af.
Uw medewerker krijgt direct per mail en in de app melding wanneer het urenbriefje is goedgekeurt of
afgekeurt. Bij afkeuring kunnen zij het urenbriefje opnieuw invullen en opnieuw aan u aanbieden.
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