Handleiding UBplusOnline
voor de inlener
Beste relatie,
Westerduin Personeel werkt met een online urensysteem; UBplusOnline. Door dit systeem
zijn er geen papieren urenbriefjes meer nodig en kan de medewerker zijn uren aanbieden
en laten accorderen zonder dat u het urenbriefje fysiek hoeft te ondertekenen.
U heeft van ons een mail met een gebruikersnaam ontvangen op het door u opgegeven
mailadres. Per sms heeft u een wachtwoord ontvangen.
Inloggen in ons urensysteem
1) Klik op de link uit de mail of ga naar westerduin.ubplusonline.nl; u komt nu in het
inlogsysteem van ons online urensysteem.
a. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
i. In het kader van de veiligheid raden wij u aan om direct een nieuw
wachtwoord aan te maken.
2) U bent nu in het online urensysteem
Links ziet u in de oranje balk diverse
knoppen.
Bij ‘’Urenbriefjes’’ ziet u alle
aangeboden en verwerkte
urenbriefjes.
Bij ‘’Medewerkers’’ kunt u alle
medewerkers zien die via
Westerduin Personeel voor u
werkzaam zijn.
Bij ‘’Overige’’ vindt u facturen,
documenten (contracten) en
urenrapportages.
Wanneer er uren zijn aangeboden, afgekeurd of geaccordeerd ziet u dit ook direct in de
oranje tabel onderin. In dit geval zijn er 8 urenbriefjes aangeboden.

Helemaal bovenin kunt u op uw naam klikken. Hier kunt u uw accountinstellingen
aanpassen.

Uw organisatie
In het hokje bovenin, waar u de naam van uw organisatie ziet staan, kunt u contactpersonen
toevoegen en instellingen wijzigen voor urenbriefjes, herinneringen en de wijze van
invoeren.
Wanneer u op ‘’Home’’ klikt, en vervolgens in het oranje tabel (op de vorige paginaweergegeven) op ‘’Aangeboden’’ komt u in onderstaand scherm. Hier kunt u zien wie
zijn/haar uren heeft aangeboden. U ziet ook meteen hoeveel uur dit zijn. Wanneer u
vervolgens op het oranje handje klikt, kunt u de uren inzien voor het accorderen.

Tot slot komt u in het scherm waar u de uren kunt accorderen of aanpassen.
 Zijn de uren goed, dan klikt u onderop op ‘’accorderen’’.





Kloppen de uren niet, dan kunt u op ‘’afkeuren’’ klikken.
o Om het proces te versnellen kunt u via ‘’aanpassen’’ ook de uren aanpassen
zoals ze wel kloppend zijn. Wanneer u dit doet worden de uren vervolgens
automatisch geaccordeerd.
Keurt u de uren af, dan krijgt de medewerker een seintje dat hij/zij een aanpassing
moet doen. Hiervoor moet u wel verplicht het veld ‘’opmerkingen’’ invullen.

Komt u er niet uit, heeft u meer informatie nodig? Neemt u dan gerust contact met ons op
via 0342-231111

