Handleiding e-uur voor de inlener
Hoe log je in?
Ga naar de website https://allright.flexportal.eu/ en vul hier je inloggegevens in. De inloggegevens
zijn bij het starten van de eerste flexkracht via Payrollforall middels een automatische e-mail via eUUR verstuurd. In figuur 1 zie je een voorbeeld van het inlogscherm.

Figuur 1: Inlogscherm inlener

Nadat je ingelogd bent kom je in het dashboard van e-UUR. In dit dashboard zie je een overzicht van
de meest gebruikte acties en informatie. In figuur 2 zijn er bijvoorbeeld ‘tegels’ voor uren invullen,
lopende plaatsingen, openstaande urenbriefjes, berichten, help en urenhistorie.

Figuur 2: Dashboard e-UUR inlener

Hoe kan ik de uren van de flexkracht invullen?
In het dashboard klik je op de ‘tegel’ uren invullen zoals weergegeven in figuur 2. Er komt een pop-up
scherm naar voren die staat weergegeven in figuur 3. In dit scherm kun je door het pijltje te
gebruiken de juiste flexkracht selecteren. Bij periode vul je de betreffende week in waarvan je de
gewerkte uren wilt invullen. Nadat je deze velden hebt ingevuld klik je op aanmaken.

Figuur 3: Pop-up scherm uren invullen

Nadat je op aanmaken hebt geklikt kom je in nieuw scherm terecht, deze staat weergegeven in
figuur 4. In dit scherm vul je in de rij ‘Normale uren 100%’ per gewerkte dag het aantal gewerkte
uren in exclusief pauzes. Door het plusje te gebruiken (zie figuur 5) kun je extra componenten
toevoegen, bijvoorbeeld reisuren, vakantie-uren, overuren en kilometervergoeding. Mocht je een
component teveel hebben aangemaakt kun je deze altijd verwijderen door op het kruisje te klikken.
Heb je al je uren en extra componenten goed ingevuld? Dan kun je het urenbriefje goedkeuren. Je
doet dit door op de knop goedkeuren te drukken zoals te zien is in figuur 6.

Figuur 4: Uren invullen

Figuur 5: Extra componenten toevoegen

Figuur 6: Uren invullen en goedkeuren

Hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen?
Ben je je wachtwoord vergeten, dan kun je in het inlogscherm een nieuw wachtwoord aanvragen. Dit
kan door middel van de knop wachtwoord vergeten (zie figuur 7). Nadat je deze knop hebt ingedrukt
kom je uit in een nieuw scherm (zie figuur 8). In dit scherm vul je je eigen e-mailadres in en neem je
de beveiligingscode over. Zodra je alle velden hebt ingevuld klik je op wachtwoord opvragen. Er
wordt een automatische e-mail naar het opgegeven e-mailadres gestuurd met daarin het nieuwe
wachtwoord. Let op: deze mail kan ook in de spam komen.

Figuur 7: Wachtwoord vergeten

Figuur 8: Nieuw wachtwoord aanvragen

