Online urenportal
Gebruikershandleiding voor inleners/ uren goedkeuren door werkgever
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1 Inleiding
1.1

Uitgangspunt van deze handleiding

Minimale eisen bij gebruik van de webportal
Voor het gebruik van de Mijn HSU webportal zijn enkele eisen gesteld aan het gebruik. Zo heeft de
gebruiker in ieder geval een computer (desktop) of laptop met redelijke internetsnelheid nodig. Tevens
worden er eisen gesteld aan de webbrowser waarin de webportal wordt benaderd. Officieel worden
Microsoft Internet Explorer (versie 10 en 11), Mozilla Firefox (vanaf versie 38) en Google Chrome (vanaf
versie 43) als browser ondersteund. Met overige / oudere browsers kan de portal goed functioneren,
hier kan echter geen garantie voor worden afgegeven.

Ondersteuning/support
Als er onduidelijkheden zijn over het gebruik van de webportal kunt u hiervoor altijd contact opnemen
met de Servicedesk van HSU Payroll Services. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 088-53 63 300.
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2 Het proces van de werkgever (opdrachtgever)
2.1

Starten: gebruikersnaam en wachtwoord

U kunt als werkgever (contactpersoon bij de opdrachtgever) uw gebruikersaccount bij Mijn HSU
aanmaken.(op basis van bekend e-mailadres) U ontvangt van HSU een email met daarin de instructie
om uw account aan te maken.

2.2

Het werkproces in de webportal

Als u inlogt in de webportal om uren te controleren en accorderen, dan kunt u dit uitvoeren conform
onderstaand proces. Als werkgever ziet u in de webportal alle (urenbriefjes van) jobs waar u door HSU
aan bent gekoppeld (als accordeerder, op jobniveau).

Als u inlogt in de portal, ziet u aan de linkerkant de menu structuur. Hier kunt u voor een specifiek
menu kiezen. Als u inlogt en er staan werkbriefjes van uw medewerkers klaar, is hiervoor per
werkbriefje een bericht aangemaakt. U kunt het aantal nieuwe (ongelezen) berichten herkennen aan
het rode icoontje naast het menu ‘Postvak in’. In bovenstaand voorbeeld zijn er vijf ongelezen
berichten. Klik op ‘Postvak in’ om naar dit menu te gaan.
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U ziet hier de 5 berichten. In het onderwerp van het bericht staat voor welke week en voor welke
werknemer er een werkbrief voor u klaar staat. Door te dubbelklikken op het bericht of door bovenin
voor ‘Toon bericht’ te kiezen, wordt het bericht geopend. Als u de werkbrief wil inzien en goedkeuren,
kunt u in het betreffende bericht kiezen voor ‘Bekijken’ aan de rechterkant van het bericht.

Als u de werkbrief hebt geopend, ziet u wat de werknemer heeft ingevuld. Bovenin de werkbrief staat
aangegeven om welke week en welke werknemer het gaat. Hieronder staan, per uursoort, het aantal
gewerkte uren per dag. Onder het aantal gewerkte uren staan declaraties. Of u deze ook voor u van
toepassing zijn kunt u afstemmen met uw accountmanager bij HSU. Onder de declaraties staat het
totaal aantal uren. Helemaal onderaan de werkbrief vindt u de rolverdeling van de werkbrief. Hier
staat wie de werkbrief heeft ingevuld (in dit geval de werknemer, op 04-08-2015 om 15.22u).
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Als u op ‘aanvullende informatie’ klikt krijgt u te zien of de werknemer een opmerking in de werkbrief
heeft gezet en of er eventueel een bijlage is toegevoegd:

U kunt per werkbrief drie acties uitvoeren:
1. Keur goed: als u akkoord gaat met de geregistreerde uren kunt u de werkbrief goedkeuren. Er
wordt geregistreerd dat u akkoord geeft en de werkbrief wordt aangeboden aan de HSU, zodat
de werkbrief kan worden verwerkt.
2. Weiger: als u niet akkoord gaat met de geregistreerde uren kunt u de werkbrief afkeuren. U
kunt in een pop-up die volgt nadat u op ‘Weiger’ heeft geklikt aangeven waarom u de
werkbrief afkeurt. De werkbrief wordt, met reden van afkeuren, opnieuw aangeboden aan de
werknemer. Hij kan deze aanpassen en opnieuw aan u aanbieden.
3. Overschrijf: als de uren niet correct zijn, kunt u de uren overschrijven. Let erop dat dit altijd
in overeenstemming met de werknemer gebeurt. Uw wijzigingen worden opgeslagen in de
webportal en de werknemer krijgt hiervan, ter informatie, een bericht. Nadat u de werkbrief
heeft overschreven dient u de werkbrief alsnog goed te keuren zodat deze naar HSU gaat, of te
weigeren zodat de werknemer de aangepaste uren kan goedkeuren.
U kunt ook de werkbriefjes ook terugvinden in de andere menu’s. Via het menu ‘Jobs | Werkbriefjes’
heeft u per plaatsing (job) een overzicht van alle werkbriefjes die in het tijdvak vallen die u
rechtsboven heeft ingesteld.
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In het voorbeeld hierboven zijn twee jobs geselecteerd. Hierdoor zijn onderin het scherm alle
werkbriefjes van deze twee plaatsingen zichtbaar die in week 28 tot 33 vallen. Hier ziet u dus niet
alleen werkbriefjes die voor u ter controle klaar staan. Hier staan ook werkbriefjes klaar die al zijn
goedgekeurd of die nog moeten worden ingevuld door de werknemer.

Bulk Ureninvoer
Tevens kunt u werkbriefjes verwerken 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 goed te keuren.
Werkbriefjes die nog niet zijn ingevuld door de werknemer vindt u hier dus niet terug.
Als u dit menu opent dient u eerst de juiste week te selecteren in het filter rechtsboven.

Vervolgens ziet u alle werkbriefjes waarbij u de uren dient in te voeren. Als er alleen werkbriefjes voor
u ter controle klaar staan (als de werknemers de uren al hebben ingevoerd) kunt u kiezen voor
‘Toon/verberg alleen-lezen werkbrieven’. U krijgt dan een overzicht met de geregistreerde uren en
declaraties van de werkbriefjes die voor u klaar staan.
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Door deze complete weergave heeft u snel een overzicht per week van werkbriefjes die u dient goed te
keuren. Per werknemer wordt het aantal geregistreerde uren en declaraties weergegeven. Rechts staat
het totaal aantal uur per uursoort (en totaal per declaratie) weergegeven. Dit is dus niet het totaal
aantal uur per week, per werknemer.
Als een werknemer aanvullende informatie (een toelichting of bijlage) in een werkbrief heeft, wordt
dit aangegeven door een rode ster rechts van de naam van de werknemer. Als u hierop klikt, krijgt u
direct te zien welke aanvullende informatie beschikbaar is:

In bovenstaand voorbeeld is er een extra toelichting geschreven en is er geen bijlage toegevoegd.
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Als u de uren hebt gecontroleerd kunt u per werknemer aangeven of u akkoord gaat. 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 goedkeuren door op ‘Keur
goed’ te klikken.

Als u vanuit dit scherm een werkbrief wil openen om deze te bewerken hoeft u dit scherm niet te
verlaten. U kunt dan via het scherm-icoontje rechts een werkbrief openen. Vervolgens kunt u de
werkbrief bewerken.
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2.3

Ondersteuning specifieke webbrowsers

Het gebruik van Mijn HSU wordt ondersteund mits de gebruiker via laptop of desktop werkt (dus niet
via smartphone of tablet) en hierbij gebruik maakt van de meest recente versie van een van de vier
gangbare browsers (Internet Explorer, Chrome, FireFox en Safari). Bij gebruik van Internet Explorer kan
alleen bij versie 10 en 11 een optimale werking van de webportal worden gegarandeerd.
Het gebruik van oudere of andere browsers en/of mobiele devices kan mogelijk goed werken, maar dit
kan niet worden gegarandeerd. Dit wordt hierom niet door Nocore ondersteund. We raden aan om in
de gebruiksinstructie naar uw medewerkers een toelichting met de volgende strekking mee te geven:
Voor het gebruik van de urenportal verzoeken wij u gebruik te maken van een gangbare browser. Wij
ondersteunen Internet Explorer 10 of 11 en de meest recente versie van FireFox en Chrome. Indien u
op een andere of oudere browser werkt, werkt de urenportal mogelijk niet optimaal. Wij adviseren u
in dit geval een nieuwere versie of een andere browser te downloaden.
Weet u niet welke browser of welke versie u nu gebruikt? Ga dan met de betreffende browser naar:
https://www.whatbrowser.org.
Verder werkt de urenportal mogelijk niet naar behoren op een tablet of mobiele telefoon. Maak
hierom gebruik van een desktop of laptop.

Internet Explorer 8 of ouder
Internet Explorer 8 (of ouder) wordt automatisch niet geaccepteerd; dan verschijnt op de inlogpagina
een melding in plaats van de mogelijkheid om in te loggen. Tevens worden snelkoppelingen
aangeboden waarbij (de meest recente versie van) de webbrowsers Chrome (van Google) en FireFox
(van Mozilla) kunnen worden gedownload.
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