
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urenregistratie  

OTYS Recruiting Technology  

 
Versie 2.0 

 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTYS Recruiting Technology 

OTYS Academy 

E: academy@otys.nl 

 

Datum 

1-8-2013 
 
 
Adres- en contactgegevens 
 
OTYS Nederland 
Landjuweel 52 
3905 PH VEENENDAAL 
 
U kunt ons op werkdagen telefonisch 
bereiken van 09.00 - 17.00 uur.  
 
T: +31 (0) 318 - 584 900 
T: +31 (0) 900 - 666 666 9 (Customer Support) 
F: +31 (0) 318 - 508 938 
E: info@otys.nl (Algemeen) 
E: sales@otys.nl (Verkoop)  
 
OTYS France 
2/4 boulevard des Îles 
Batiment A 
Immeuble "Arc en ciel" 
92130 Issy les Moulineaux 
T :  +33(0) 1 80 18 06 00 
 
OTYS Ceská Republica s.r.o. 
Karmelitská 379 / 18  
118 00 PRAHA 1  
Czech Republic  
T: +420 257 534 025 
 
OTYS Belgium 
Adequat Business Center  
Brusselsesteenweg 159  
9090 Melle  
T: +32 (0) 9 324 11 60  
F: +32 (0) 9 324 11 61 

mailto:academy@otys.nl


 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

Versiemanagement 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende versies van dit document. 

Versie Datum Auteur Omschrijving 

2.0 31-07-2013 OTYS Academy 
Bestaande handleiding geplaatst in nieuwe format 

(inclusief versiebeheer). 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

 

Inhoudsopgave 
 

Hoofdstuk 1: Over deze instructie .............................................................................................. 5 

1.1 Doel ....................................................................................................................................................... 5 

1.2 Indeling ................................................................................................................................................. 5 

1.3 Basiskennis .......................................................................................................................................... 5 

1.4 Commentaar ........................................................................................................................................ 5 

Hoofdstuk 2: Instellen urenregistratie ....................................................................................... 6 

2.1 Over urenregistratie ............................................................................................................................ 6 

2.2 Urenregistratie klaarmaken voor gebruik ......................................................................................... 6 

2.3 Instellen urenregistratie ..................................................................................................................... 6 

Hoofdstuk 3: Urenregistratie in uw backoffice .......................................................................... 7 

3.1 Registratie in kandidaatmanager ....................................................................................................... 7 

3.2 Registratie in Flex Manager (backoffice)............................................................................................ 7 

3.3 Registratie in urenregistratie (backoffice) ......................................................................................... 8 

Hoofdstuk 4: Urenregistratie instellingen website .................................................................. 10 

4.1 Registratie op website (kandidaat) ................................................................................................... 10 

4.2 Registratie op website (relatie) ......................................................................................................... 10 

Hoofdstuk 5: Registratie uren website ..................................................................................... 14 

5.1 Invoeren gewerkte uren kandidaat ................................................................................................... 14 

5.2 Goedkeuren gewerkte uren opdrachtgever ..................................................................................... 14 

Hoofdstuk 6: Overzicht urenstaten backoffice ......................................................................... 15 

6.1 Geaccordeerde urenstaten ............................................................................................................... 15 

Hoofdstuk 7: Instellen reminders urenstaten .......................................................................... 16 

7.1 Instellen reminders urenstaten kandidaten .................................................................................... 16 

 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

Hoofdstuk 1: Over deze instructie 

 

1.1 Doel 
Deze instructie helpt u met het instellen en gebruiken van de urenregistratie functionaliteiten binnen 

uw OTYS systeem. Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van de geboden voordelen en 

mogelijkheden. 

 

1.2 Indeling 
Deze instructie begint met een korte, algemene uitleg over de urenregistratie functionaliteiten in 

OTYS. Daarna wordt uitgelegd hoe u deze functionaliteiten in OTYS kunt instellen en gebruiken. Het 

eerste deel van deze uitleg gaat over uw backoffice en het tweede gedeelte behandelt de 

functionaliteiten op uw website. 

 

1.3 Basiskennis 
Bepaalde taken worden in deze instructie niet toegelicht, omdat deze algemeen tot de basiskennis van 

de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze instructie vallen. Het gaat 

hierbij met name om de volgende taken: 

 Gebruik van Windows; 

 Gebruik van Internet Explorer; 

 Basisgebruik OTYS; 

 Taken die in een van de beschikbare handleidingen staan. 

 

1.4 Commentaar 

Commentaar en reacties op deze instructie en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail kenbaar 

maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl. 

 

 

mailto:handleiding@otys.nl
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Hoofdstuk 2: Instellen urenregistratie 

2.1 Over urenregistratie 

Via uw OTYS systeem beschikt u over de mogelijkheid om plaatsingen aan te maken. Om deze 

nauwkeurig, eventueel door de kandidaat zelf ingevuld, bij te houden heeft u een front- en backoffice 

module nodig. Om u daarin te ondersteunen introduceert OTYS de nieuwe urenregistratie 

functionaliteit. 

 

Deze nieuwe functionaliteit stelt u in staat om de uren van uw kandidaten in OTYS te registreren. De 

kracht van het systeem is dat in principe de kandidaat en de opdrachtgever de gewerkte uren kunnen 

invullen en controleren (zonder tussenkomst van de consultant) waarna u met een druk op de knop de 

uren kunt accorderen. 

 

2.2 Urenregistratie klaarmaken voor gebruik 

 

 
In dit venster kunt u bijhouden voor welke kandidaten de urenregistratie functionaliteiten worden 

bijgehouden. 

 

2.3 Instellen urenregistratie 

Om de urenregistratie functionaliteiten te activeren dienen een aantal instellingen ingericht te worden 

in de OTYS cliëntinstellingen module. Dit doet uw OTYS consultant samen met u. 
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Hoofdstuk 3: Urenregistratie in uw backoffice 

3.1 Registratie in kandidaatmanager 
In uw Kandidaat Manager vindt u bovenaan uw kandidaatgegevens onder de knop opties een knop 

Generate TSC. Door op deze knop te klikken kunt u urenregistratie gegevens van deze kandidaat 

aanmaken. 

 
Generate TSC 

 

 Open kandidaat; 

 Klik op de knop Opties; 

 Vink Internal Urenstaat aan; 

 Geef bij Urenstaat periode aan of u een week, 4 weken of maand urenstaat gaat gebruiken; 

 Klik op Generate TSC. 

 

Vervolgens opent het volgende scherm: 

 
 

Hiermee genereert u een urenregistratie voor de betreffende kandidaat. U heeft nu een interne 

urenregistratie aangemaakt. Er is geen plaatsing gekoppeld aan deze urenregistratie. Deze optie is 

bedoeld om bijvoorbeeld ziekte- en vakantieuren van interne werknemers bij te houden. Deze 

instelling heeft enkel betrekking op de backoffice view van de urenstaat. Via het tabblad salaris/kosten 

in de Kandidaat Manager heeft u echter wel de mogelijkheid om werkuren toe te voegen, deze maakt u 

aan in het tabblad Omrekenfactoren.  

3.2 Registratie in Flex Manager (backoffice) 
In combinatie met de OTYS Flex Manager heeft u de mogelijkheid om een kandidaat te plaatsen op een 

opdracht en daarnaast alle gewerkte uren bij te houden. Het aanmaken van een plaatsing wordt 

beschreven in de OTYS Flex Manager handleiding. Bij de afronding van een plaatsing heeft u de 

mogelijkheid tot het aanmaken van een urenregistatie. Dat doet u door middel van de knop Generate 

TSC. Hiermee genereert u urenregistratie inclusief de in de plaatsing gekozen urensoorten (normaal, 

overuren, onregelmatige uren) en eventuele vergoedingen (kilometervergoeding, reiskosten, 
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etcetera). 

 

 
 

 Open Flex Manager, door te klikken op ; 

 Maak een plaatsing aan voor de betreffende kandidaat; 

 Kies of u gebruik wilt maken van een week, 4 weken of maand registratie. 

 U kunt vakantieuren toekennen aan de plaatsing. Deze zullen vervolgens worden bijgehouden 

in de urenregistratie. U kunt kiezen om de uren per periode toe te kennen, in dit geval telt het 

systeem per periode de uren op, of per plaatsing. In dit geval begint de kandidaat met het 

totaal aan uren voor de plaatsing aan verlof togekend. 

 Na validatie klikt u op Urenstaat maken. 

 

U wijst door middel van dezelfde pop up als beschreven in punt 3.1 in deze handleiding de 

urenregistratie toe aan de kandidaat. 

  

3.3 Registratie in urenregistratie (backoffice) 
Nadat u op de knop Urenstaat maken heeft gedrukt kunt u de Kandidaat Manager of Flex Manager 

afsluiten. 

In de Urenregistratie module, klik op  , is een urenoverzicht aangemaakt voor de betreffende 

kandidaat. U ziet in het overzicht van de urenregistratie twee urenstaten die zijn gegenereerd voor de 

kandidaat, te weten een interne en een externe urenstaat. In de interne urenstaat worden feestdagen 

en ziekteuren bijgehouden. In de externe urenstaat worden gewerkte uren, eventuele vergoedingen en 

vakantiedagen met betrekking tot de plaatsing bijgehouden. 
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Interne urenstaat 

 

 
Externe urenstaat op basis van plaatsing in Flex Manager 
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Hoofdstuk 4: Urenregistratie instellingen website 

4.1 Registratie op website (kandidaat) 
U kunt uw kandidaat voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord. In de meeste gevallen heeft de 

kandidaat deze gekregen tijdens de inschrijving/sollicitatie op uw website. In de overige gevallen kunt 

u deze alsnog aanmaken. Het aanmaken van een webuser wordt behandeld in de KEY USER 

handleiding. Met de inloggegevens kan de kandidaat inloggen op het kandidaat gedeelte van uw 

website. In het menu is een extra tab urenregistratie toegevoegd. Hier heeft de kandidaat de 

mogelijkheid om urenstaten in te vullen. 

 

 
Inlogmenu voor kandidaat 

 

 
Urenstaat 

 
De kandidaat kan per week zijn/haar gewerkte uren invullen. Onder de knop Urenregistratie 

geschiedenis zijn eerdere urenstaten terug te vinden. Na het invullen van de gewerkte uren klikt de 

kandidaat op de knop ter goedkeuring. Het werkurenbriefje wordt nu door middel van een e-mail met 

een klikbare link verstuurd naar de opdrachtgever. 

  

 

 

4.2 Registratie op website (relatie) 
Nadat de kandidaat zijn/haar uren heeft ingevoerd en opgeslagen ontvangt u een notificatie in uw e-

mail. U kunt ervoor kiezen om de opdrachtgever toegang te verlenen tot het werkgeversgedeelte van 
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uw website. Daarmee biedt u de opdrachtgever de mogelijkheid om de urenstaten te controleren en te 

accorderen. 

Om de opdrachtgever deze rechten toe te kennen moet u een aantal stappen doorlopen in de Relatie 

Manager en de Flexmanager. 

 

 
Aanmaken account voor opdrachtgever 

 

 Open betreffende relatie in uw Relatie Manager; 

 Open betreffende contactpersoon; 

 Ga naar het tabblad machtigingen; 

 Ga naar kolom Login; 

 Vink aan: Inloggen actief, Klanten portaal; 

 Ga naar kolom Urenstaat Candidates; 

 Vink aan: Display  

o Toon urenregistratie lijst: dit geeft de opdrachtgever toegang tot de urenregistratie; 

o Mag urenregistratie bewerken: de opdrachtgever mag de door de kandidaat ingevulde 

uren aanpassen en terugsturen naar de kandidaat; 

o Mag urenregistratie accorderen: de opdrachtgever mag urenregistratie goedkeuren; 

o Mag urenregistratie corrigeren: de opdrachtgever mag na goedkeuring de urenregistratie 

corrigeren; 

o Send timesheet email: de opdrachtgever ontvangt een mail met hash link voor elke 

ingevulde urenstaat; 

o Send correction email: de kandidaat ontvangt een email met de door de opdrachtgever 

aangepaste urenstaat. 

 

 Ga naar kolom Login; 

 Klik op aanmaken, links naast wachtwoord. U creëert nu een inlognaam en wachtwoord voor 

de opdrachtgever. 

 Bij het aanmaken van een plaatsing in de Flexmanager ( en ook gedurende een plaatsing 

zodat u een extra persoon kunt aanwijzen tijdens vakantieperioden ) kunt u binnen de 

plaatsing in het tabblad “relatie” de contactpersoon aanwijzen die de urenregistratie 

goedkeuring mail dient te ontvangen . In de linker kolom onderaan bij contactpersoon 

selecteert u “Ontvangers urenregistratie mail”. Het systeem toont standaard alle 

contactpersonen die de machtigingen toegekend hebben gekregen bij de in de plaatsing 

gekoppelde opdrachtgever. U kunt dus zelf bepalen per plaatsing wie de mail zal ontvangen 

door een vinkje te zetten bij de correcte contactpersoon. Let op: Alleen contactpersonen met 

machtigingen verschijnen in het dropdown menu. U kunt de inlognaam en het wachtwoord per 

e-mail versturen naar de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft nu rechten om urenstaten te 
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controleren, eventueel te corrigeren en ter bevestiging naar u toe te zenden. U kunt ervoor 

kiezen om de opdrachtgever alle opties of slechts een deel van de rechten toe te kennen. 

 

 
Menu voor opdrachtgever op uw website 

 

 
Overzicht urenstaten scherm opdrachtgever 

 

Het overzicht bevat de volgende elementen: 

 Datumfilter, zoeken op datum 

 Statusfilter, zoeken op status: 

o Leeg 

o Geboekt 

o Goedgekeurd 

o Correctie 

 Kandidaatfilter, zoeken op kandidaten 

 Om een urenstaat te openen dient u te dubbelklikken op betreffende periode.   
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Overzicht urenstaat enkele kandidaat 

 

Na het goedkeuren is het niet meer mogelijk voor de opdrachtgever om wijzigingen aan te brengen in 

de urenstaat tenzij u een urenstaat opnieuw aanbiedt ter correctie. 
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Hoofdstuk 5: Registratie uren website 

5.1 Invoeren gewerkte uren kandidaat 

De kandidaat logt via uw website in en kan per de door u gekozen periode een urenstaat invullen. Het 

menu opent de huidige periode. Naast de gewerkte uren en eventueel extra aangemaakte kolommen  

(overuren, toeslaguren of reiskostenvergoeding) heeft de kandidaat de mogelijkheid om per dag een 

notitie toe te voegen. Na het invullen klikt de kandidaat op de button “ter goedkeuring”. Een groen 

vinkje verschijnt om aan te duiden dat de uren ter goedkeuring zijn verzonden. Daarnaast heeft de 

kandidaat de mogelijkheid om de urenstaat uit te printen via de button “print”. 

 

De kandidaat heeft verder de mogelijkheid om zijn eerder ingevulde urenstaten in te zien via de 

urengeschiedenis. 

 

5.2 Goedkeuren gewerkte uren opdrachtgever 

De opdrachtgever ontvangt, nadat de kandidaat zijn uren ter goedkeuring heeft aangeboden, ter 

goedkeuring een mail. Deze mail bevat een hash link zodat met slechts een klik de door de kandidaat 

ingevulde urenstaat door de opdrachtgever goed te keuren is. Op het moment dat de opdrachtgever de 

aangeleverde uren wil wijzigen doet hij dit door de uren te wijzigen, hierover een notitie te maken in 

het notitieveld en op goedkeuren te klikken.  

 

Hierna verschijnt een correctie button. De uren worden hierna door middel van een afkeur-mail weer 

aangeleverd bij de kandidaat. De notitie button is nu groen zodat de kandidaat kan zien welke uren zijn 

gewijzigd en kan zien welke reden de opdrachtgever hiervoor heeft aangegeven. 
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Hoofdstuk 6: Overzicht urenstaten backoffice 

6.1 Geaccordeerde urenstaten 
Geaccordeerde urenstaten vindt u in de Urenregistratie module. U heeft meerdere mogelijkheden  om 

een overzicht te genereren, te weten: 

 

 

 

 Op datum, de standaard instelling is een overzicht van urenstaten over de lopende maand; 

 Op plaatsing, u kunt hier zoeken op de naam van de plaatsing; 

 Op relatie, u kunt hier zoeken op de relatie waar de kandidaat werkzaam is; 

 Op medewerker, u kunt hier zoeken naar urenstaten van één specifieke kandidaat; 

 Op status, u kunt filteren op de status van de urenstaten: 

o Leeg 

o Geboekt 

o Ter goedkeuring 

o Goedgekeurd 

o Correctie 

 Op consultant, u kunt filteren op urenstaten toegewezen aan één specifieke consultant. 

 

U opent vervolgens een urenstaat. Het menu aan de rechterzijde van de pagina (geschiedenis) toont u 

welke stappen er zijn genomen met betrekking tot de urenstaat. U kunt zien wanneer de kandidaat de 

urenstaat heeft bewerkt (status geboekt), ter goedkeuring heeft aangeboden (de consultant die 

gekoppeld is aan de plaatsing van deze kandidaat ontvangt hier automatisch een mail van) en wanneer 

de opdrachtgever de urenstaat heeft goedgekeurd. 

 

In de Urenregistratie module vindt u een overzicht van alle gegenereerde urenstaten. U heeft de 

mogelijkheid om alle urenstaten te tonen, maar ook per periode, per plaatsing, relatie, medewerker, 

status en consultant. 

 

Dit biedt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld in een oogopslag te zien welke urenstaten nog 

goedgekeurd moeten worden (status: ter goedkeuring). 

Verder heeft u de optie om een rapportage in te zien via de button rapporten . Deze optie 

biedt u de mogelijkheid om een overzicht te genereren van het aantal gewerkte uren per periode, per 

plaatsing, relatie, medewerker, status en consultant. 

 

Vervolgens kunt u door middel van een excel file deze data exporteren.  
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Hoofdstuk 7: Instellen reminders urenstaten 

 

7.1 Instellen reminders urenstaten kandidaten 

U kunt in de urenregistratiemodule onder het tabje instellingen een tweetal reminders instellen. 

Hierdoor zal de kandidaat geautomatiseerd reminders ontvangen om zijn/haar urenstaat ter 

goedkeuring aan te bieden als de door u ingestelde periode afloopt. 

 


