Wanneer het om Tijd gaat

Hoogstraat 25 C
B-2870 Puurs
Tel.: +32 3 844.35.23
E-mail: support@dotsys.eu
Website: www.dotsys.eu

Gebruik TimePlanWeb

Nu we alle noodzakelijke parameters hebben ingesteld, kunnen we gebruik maken van TimePlan.
Hiervoor surft u via uw browser naar ***.dotsys.eu
De eerste drie karakters vult u in met uw eigen dossiernummer. (In geval van DotSys is dit 000.)
Als u nog geen wachtwoord hebt opgegeven, zal TimePlan vragen om dit in te vullen.
Ook kan u, indien dit nog niet gebeurd is, een e-mail adres opgeven en een snelkoppeling maken op
uw bureaublad voor menu of de klok en de smartphone. (dit wordt verder in het document
gedetailleerd getoond)
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Zodra u ingelogd bent krijgt u volgend scherm te zien:

Hier zien we volgende mogelijkheden:


Overzicht : Het overzicht scherm geeft uw eigen kalender weer voor het huidige jaar.
U kan duidelijk zien wanneer er afwezigheden gepland zijn vanwege de kleurcodering.

Als u op een dag klikt, krijgt u het detail van die dag te zien en onder ziet u uw actueel saldo.
DOT SYS

P2/9



Aanvraag : Hier kan u de effectieve aanvraag voor afwezigheid aanmaken en versturen.

Uw persoonsnummer is reeds ingevuld aangezien u met uw eigen login aanmeldt.
U kiest de datum of periode die u wil aanvragen. Ook kan u hier uw actueel saldo
raadplegen. Verder kan u ook aangeven of het om een halve dag gaat (VM of NM), een hele
dag of zelfs andere. U kan in de dagcodes zelf instellen welke mogelijkheden u zichtbaar wil
maken.
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Zodra uw aanvraag verstuurd is, krijgt u volgende melding te zien.

Eens uw aanvraag goedgekeurd is, zal u hierover een e-mail ontvangen.
Gekoppeld aan de e-mail is een ICS bestand dat u kan gebruiken om uw afwezigheid direct
in uw outlook kalender toe te voegen.
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Klok : In TimePlanWeb zit ook een virtuele tikklok verwerkt. Hierop is het ook mogelijk om
fietsvergoedingen aan te duiden.



Planning : Overzicht van de planning per week per BUS en afdeling.

DOT SYS

P5/9

Bij BUS en AFD duidt u aan dat u alle Business Unites of Afdelingen kan bekijken.
U kan via Sortering op persoonsnummer, naam, groep + nr, nummer sociaal secretariaat, etc.
sorteren.
De optie “Rooster” toont bij aanvinken alle dagcodes mee op het overzicht.
Wanneer u op de knop “Saldi” drukt, krijgt u volgend overzicht te zien van de verschillende
personen en hun Saldi op een aparte pagina.
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Overzicht aanvragen : Een overzicht van de aanvragen gesorteerd op status, opnieuw per
BUS en afdeling. Hogere profielen zullen kunnen kiezen uit verschillende BUS en afdelingen.



Registraties : Hier kan u uw registraties bekijken als deze optie actief is voor uw profiel.
Standaard laat dit een periode van 2 weken zien, maar de datum is aanpasbaar
bovenaan links door de eindgebruiker ter raadpleging.



Documenten :
Vanuit timemanager kan er bij Print/Export -> Registraties -> Personen nu ook via de
knop HRSS een bestand geëxporteerd worden voor personen die geselecteerd zijn
onder de knop selectie/sortering.
Deze personen krijgen dan op de website toegang tot dit document onder deze knop.



Pers. Info : Hier kan u uw e-mail adres en wachtwoord wijzigingen maar ook de taal
instellen.
Ook kan u een snelkoppeling maken rechtstreeks naar de hoofdpagina van
TimePlanWeb, rechtstreeks naar de virtuele klok en een versie die makkelijk te
hanteren is op smartphone.
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1) voorbeeld van Menu:

2) voorbeeld van klok:
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3) voorbeeld van smartphone:

Een desktopkoppeling op een Android smartphone kan u op eenvoudige wijze aanmaken:
-

ga naar pers. info en kies bij “Snelkoppeling maken”: smartphone en klik op “Aanmaken”
kopieer de link en plak deze in uw Chrome browser of zet hem in een mail naar uzelf, open deze
daarna op uw smartphone.
Zet uw telefoon in vliegtuigmodus !
Open de Chrome browser en kopieer de snelkoppeling in de adresbalk
In het menu van Chrome rechts bovenaan drukt u op de 3 puntjes knop en kiest u “Toevoegen
aan startscherm” uit het menu.
U krijgt de vraag om deze snelkoppeling een naam te geven en dan te bewaren op uw desktop
van de smartphone.

U kan ook deze snelkoppeling openen en opslaan als bookmark in uw browser.
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