Draaiboek projectmedewerker – tijdsregistratie-applicatie voor intern personeel
Deze applicatie werkt via Google Chrome, of Mozilla Firefox of Microsoft Egde, niet via Internet Explorer.
Via deze url surft u naar de applicatie (weergeven in beeld: https://www.esfvlaanderen.be/nl/tijdsapp_internpersoneel.
De lokale beheerder van uw organisatie, geeft u de rechten voor de applicatie als 'DWSEProjectmedewerker’. Daarna kan u inloggen via IDM. U kiest de organisatie waarvoor u toegang wil en
volgt de verdere stappen.
Nadat u bent ingelogd, ziet u uw dashboard met projecten waaraan u door een promotor- of
partnerorganisatie bent toegewezen.

1 Lijst aan mij toegewezen projecten

U kiest een project uit de lijst en komt op de pagina waar u nieuwe tijdsregistraties kan aanmaken. Uw
reeds aangemaakte tijdsregistraties zijn te zien onderaan het scherm.
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2 Scherm met reeds aangemaakte tijdsregistraties
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Tijdsregistratie aanmaken
Klik op "nieuwe tijdsregistratie aanmaken" en vul de velden in. (zie afbeelding 9): Bij "datum' vult u de
datum in waarop u de activiteit uitvoerde. Bij "Activiteit" vult u een vrije omschrijving in van de
uitgevoerde activiteit. Vul het begin- en einduur in van de activiteit. In geval van e-learning zal bij de
omschrijving de opleidingscode al ingevuld staan.

3 Tijdsregistratie aanmaken

Druk op 'Bewaren' om uw tijdsregistratie op te slaan. Deze is aangemaakt maar nog niet zichtbaar voor uw
leidinggevende. U kan deze tijdsregistratie nog aanpassen en later indienen.
Druk op 'Indienen' om uw tijdsregistratie aan te maken en direct in te dienen. Uw registratie is nu
beschikbaar voor uw leidinggevende ter goedkeuring.

Status tijdsregistratie
In de lijst met tijdsregistraties is er een kolom waarin u de status van alle tijdsregistraties kan raadplegen.
De status "Bewaard" wil zeggen dat u, als projectmedewerker, de registratie hebt opgeslagen. Is uw
registratie bevestigd, dan is deze ingediend. Toont uw status "ingediend bij ESF" dan heeft de promotor
uw tijdsregistratie goedgekeurd en effectief ingebracht bij ESF. Is uw registratie goedgekeurd of
geweigerd door uw leidinggevende, dan ziet u dit ook in deze kolom.
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4 Statussen

U kan uw eigen tijdsregistraties aanpassen wanneer uw tijdsregistratie de status "bewaard', "ingediend"
of "geweigerd" heeft.
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