Handleiding Mijn IJsselpersoneel
voor uitzendkrachten van IJsselpersoneel
versie juni 2018

Namens IJsselpersoneel ontvang je een mail met daarin de link en inloggegevens naar UBplus online,
ofwel Mijn IJsselpersoneel.

Vul hier de gegevens in die je via de mail hebt
ontvangen en klik daarna op ‘Login’.

Je bent aangekomen op de ‘Home’ pagina. Om
je uren door te geven moet er een nieuw
urenbriefje ingevuld worden. Klik op ‘Vul een
nieuw urenbriefje in’.
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Klik op het weeknummer dat je in wilt vullen.
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Vul de gewerkte uren per dag in en klik op
‘Opslaan’.

Wanneer er nog vergoedingen van toepassing
zijn, zoals kilometervergoeding of reisuren,
dan moeten deze hier ingevuld worden. Klik na
het invullen op ‘Opslaan’.
Eventuele bijlagen, bijvoorbeeld voor
parkeerbonnetjes, kunnen hier als bijlage
toegevoegd worden. Klik na het toevoegen op
‘Opslaan’.

Om een opmerking toe te voegen, klik op ‘+
Opmerking toevoegen’. Hier kan je
bijvoorbeeld aangeven dat je een vrije dag uit
de reserveringen uitbetaald wilt hebben.

Nadat alle velden zijn ingevuld moet het briefje worden aangeboden bij de klant. Klik hiervoor op ‘Aanbieden’.
Wanneer hier niet op wordt geklikt worden de uren niet verzonden naar het bedrijf en goedgekeurd. Het
gevolg is dat de uren niet kunnen worden uitbetaald.
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Zodra de uren zijn aangeboden is dit terug te
zien bij ‘Home’. De uren zijn verstuurd naar de
inlener.
Door op het oogje te klikken is het urenbriefje
te bekijken.
Door op het pennetje te klikken kan je het
urenbriefje nog wijzigen.
Het pijltje naar beneden betekent
downloaden.
Door op het prullenbakje te klikken verwijder
je het ingevulde urenbriefje.

Zodra de uren zijn geaccordeerd is dit ook
terug te zien bij ‘Home’. Hetzelfde geldt als de
uren zijn afgekeurd.
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Alle ingevoerde uren zijn terug te vinden via
het kopje ‘Urenbriefjes’.

Onder het kopje ‘Functies’ zijn uitzendingen te
zien in een bepaalde periode.

Onder het kopje ‘Loonstroken’ zijn je
loonspecificaties eventueel te downloaden.
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Onder het kopje ‘Documenten’ is het mogelijk
om jouw persoonlijke documenten in te zien.
Uiteraard kun je ook jouw documenten hier
aanbieden aan IJsselpersoneel.

Jouw inloggegevens zijn eventueel te wijzigen.
Je klikt hierbij rechts bovenin op uw naam en
gaat daarna naar ‘Mijn account’. Wij raden je
aan het wachtwoord direct te wijzigen na
ontvangst van de inloggegevens.
Ook is hier de mogelijkheid om weer uit te
loggen uit het systeem.
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