HelloFlex
Je gewerkte uren doorgeven

Werknemers

Inloggen in HelloFlex
Inloggen in HelloFlex is mogelijk via http://depooter.helloflex.com
Vul jouw emailadres en wachtwoord in en kies voor “Aanmelden”. Het dashboard van HelloFlex opent zich waar je een keuze kunt maken uit
verschillende tabbladen.
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Hoe moet je je gewerkte uren invoeren?
Dashboard
Na het aanmelden opent zich onderstaand dashboard. Je dient je uren te registreren onder de tab “Declaraties”.

Klik op “Declaraties” om al jouw declaraties te openen. Er zijn diverse sorteeropties (week, 4-weken, maand of alle). Kies 1 van
de sorteeropties wat voor jou het beste overzicht bied. Wij raden aan voor “Week” of “4-Week”-overzichten te kiezen.
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Declaraties
Invullen uren
Nadat je op het juiste weeknummer hebt geklikt, opent zich het volgende scherm. Klik onder de juiste dag op het ‘witte vlak’ om de juiste uren in te vullen.
Klik op ‘Opslaan’.
Indien je een bijlage wilt toevoegen is het belangrijk dat je dit doet nog voordat je op ‘Indienen’ klikt.
Nadat je de hele week hebt ingevoerd, eventueel bijlagen zijn toegevoegd en uren zijn opgeslagen, klik je op de knop ‘Indienen’. Je uren staan dan klaar voor
je leidinggevende om goed te keuren.
In het voorbeeld staan alleen ‘Normale uren’. In jouw persoonlijke overzicht kan je o.a. overwerkuren, vakantie uren, bijzonder verlof en feestdagen invullen.
Eventuele bijzonderheden kan je vermelden door een opmerking toe te voegen. Deze opmerking is ook zichtbaar voor je leidinggevende.
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En dan?
En dan…?
Na het indienen van je uren dient je leidinggevende deze goed
te keuren. Je kan de status van jouw uren volgen…
• Worden ze afgewezen? Kijk dan naar de opmerking van je
leidinggevende & dien je uren, gecorrigeerd, opnieuw in…
• Zijn ze goedgekeurd? Dan worden je uren automatisch in
ons salarisadministratiesysteem opgenomen en klaargezet
voor uitbetaling van jouw wekelijkse of 4-wekelijkse salaris.

Heb je toch vragen over je uren, de online registratie of deze
handleiding, aarzel niet om contact op te nemen met je vaste
contactpersoon of bel naar 088-1348300 / mail naar
info@depooter.nl .
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Thank you!
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