Online urenportal
Gebruikershandleiding voor werkgever
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Handleiding HSU Online urenportal

1 Minimale systeemeisen
U moet beschikken over een pc (of vergelijkbaar) met internetverbinding om
toegang te krijgen tot de urenportal. De urenportal kan benaderd worden met de volgende
browsers:
• Internet Explorer 10 of 11
• Google Chrome
• Firefox
Let hierbij op: Internet Explorer 9 (of ouder) wordt nog met enige regelmaat gebruikt. Helaas kunnen
wij de werking van de urenportal met deze versie niet volledig ondersteunen.

Ondersteuning/support
Als u vragen heeft bij het invoeren van uw uren kunt u hiervoor direct contact opnemen met de
helpdesk van HSU.
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2 Werken met de online urenportal
2.1

Starten: activeren gebruikersaccount

U ontvangt van ons een e-mail met een link waarin u uw gebruikersaccount kunt activeren door een
wachtwoord in te voeren. Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mail adres. Zodra u een wachtwoord
heeft ingevoerd is uw account actief. U kunt vervolgens inloggen via een van de volgende link:
•

HSU Online

Let u hierbij op dat uw gebruikersnaam én wachtwoord hoofdlettergevoelig zijn!
In de webportal kunt u de werkbriefjes van uw werknemers terugvinden en kunt u deze per
werknemer, per week invoeren.

2.2

Uw werkbriefjes in de webportal

Voor elke werknemer die bij u werkt, wordt op zondag automatisch een werkbriefje aangemaakt. Deze
worden voor u klaargezet in de webportal. Voor elk urenbriefje wordt een bericht naar u gestuurd in
de portal. Dit bericht vindt u in Postvak in.

Als u in de webportal inlogt met uw persoonlijke gebruikersaccount, ziet u aan de linkerkant een
‘verkenner’. Hier kunt u voor een specifiek menu kiezen. Als u inlogt en er staan werkbriefjes voor u
klaar, is hiervoor een bericht aangemaakt. U kunt het aantal nieuwe (ongelezen) berichten herkennen
aan het icoontje naast het menu ‘Postvak in’. In bovenstaand voorbeeld zijn er vijf ongelezen
berichten. Klik op ‘Postvak in’ om naar dit menu te gaan. U kunt werkbriefjes ook verwerken via het
menu ‘Bulk ureninvoer’, zie hiervoor pagina 6.
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Als u het menu ‘Postvak in’ opent, ziet u hier de berichten die voor u klaar staan. Let op; u ziet hierbij
niet alle berichten die voor u klaar staan, maar de berichten die binnen het gekozen tijdsfilter vallen.
U ziet het tijdsfilter rechtsboven. Als u meer berichten zoekt dan de standaard periode die wordt
aangegeven, kunt u dit in het filter rechtsboven in uw scherm aanpassen.

Als u dubbelklikt op het bericht dat u wilt lezen, opent het bericht zich in een pop-up. Op deze manier
kunt u bijvoorbeeld zien waarom u een bericht heeft ontvangen. Door de pop-up te sluiten en op
“bekijken” (rechts in beeld als u in Postvak in staat) te klikken, opent u de betreffende werkbrief.
Boven in de werkbrief staat voor welke week en welke werknemer dit werkbriefje is.

U kunt gewerkte uren per uursoort (b.v. normale uren, overuren) en eventueel declaratie componenten
registreren. U ziet onderin dat het werkbriefje bij u in behandeling is. Als u op ‘aanvullende
informatie’ klikt kunt u een opmerking/ bijlage toevoegen. U kunt de werkbrief tussentijds opslaan en
in een later stadium opnieuw openen om deze alsnog goed te keuren.
Als u alle uren heeft ingevoerd kunt u de werkbrief definitief goedkeuren, door op ‘Keur goed’ te
klikken. De werkbrief wordt dan aangeboden aan HSU. Als de werknemer niet heeft gewerkt en het
werkbriefje dus ten onrechte is aangemaakt, kunt u de optie ‘Sluit werkbrief (niet gewerkt)’
selecteren.
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Bulk Ureninvoer
Tevens kunt u werkbriefjes invoeren via het menu ‘Bulk ureninvoer’. In dit menu ziet u per week (u
kunt hier niet meerdere weken selecteren) alle werkbriefjes die voor u klaar staan om in te voeren.
Werkbriefjes die nog niet zijn aangemaakt en werkbriefjes die u al heeft ingevuld en goedgekeurd
vindt u hier niet terug.
Als u dit menu opent dient u eerst de juiste week te selecteren in het tijdsfilter rechtsboven.

Vervolgens ziet u alle werkbriefjes waarbij u de uren dient in te voeren. U kunt vervolgens alle uren
invoeren per persoon, zoals dit ook per werkbrief mogelijk is. U kunt uren invoeren en tussentijds
opslaan. Als u één of meerdere werkbriefjes wil goedkeuren (dit hoeft niet allemaal tegelijkertijd)
kunt u de betreffende werkbrief links aanvinken en vervolgens op keur goed klikken. Zie hiervoor de
afbeelding op de volgende pagina.
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Door deze complete weergave kunt u snel meerdere werkbriefjes tegelijkertijd invoeren. U springt met
de TAB toets naar een volgend veld. U springt met de Enter toets naar de volgende werkbrief (van de
volgende werknemer). U kunt de werkbrief openen door rechts op het werkbrief icoontje te klikken.
Als u de uren hebt ingevoerd kunt u per werknemer aangeven of u de uren wil indienen. U kunt in dit
geval de betreffende werknemer selecteren (door deze links van de naam werknemer aan te vinken),
vervolgens kunt u de werkbriefjes van alle geselecteerde werknemers direct indienen door op ‘Keur
goed’ te klikken. Als u de uren hebt goedgekeurd worden de werkbriefjes direct aan HSU aangeboden.
Deze zijn dan niet meer voor u zichtbaar in dit scherm:
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2.3

Overzicht / historie werkbriefjes

Als u een werkbrief heeft goedgekeurd, is dit in de werkbrief onderin terug te zien. U kunt de
werkbrief in de webportal altijd terugvinden. Hierop kunt u zien wanneer de werkbrief door u en HSU
is goedgekeurd. Het bericht dat er een werkbrief voor u klaar staat is na uw goedkeuring van de
werkbrief automatisch verplaatst naar het menu ‘gesloten’ (deze staat onder het menu ‘postvak in’).
U kunt uw werkbriefjes terugvinden via de gekoppelde berichten, deze staan dus in het menu
‘gesloten’. Een andere optie is naar het menu ‘Jobs | Werkbriefjes’ te gaan.

Bij het menu ‘Jobs | Werkbriefjes’ ziet u het aantal lopende plaatsingen in uw bedrijf. U kunt een job
links aanvinken als u hiervan werkbriefjes wil terugzien. In dit geval ziet u onder in het scherm welke
werkbriefjes nog actie van u behoeven en welke u reeds heeft goedgekeurd. Op deze manier heeft u
altijd een overzicht van verwerkte werkbriefjes. Let u bij het opzoeken van werkbriefjes wel op het
tijdsfilter rechtsboven. Als u een werkbriefje opent door op wijzig/bekijk te klikken, kunt u
terugvinden wanneer u en HSU de werkbrief hebben goedgekeurd.
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