HAYS Timesheet on-line instrukcja
I.

Pierwsze logowanie (rejestracja użytkownika)
1. Na wskazany przez Kontraktora adres e-mail automatycznie zostanie wysłana wiadomość z linkiem
przekierowującym na stronę do pierwszego logowania:

2. Należy kliknąć „Zatwierdź tworzenie nowego konta”.
3. Nastąpi przekierowanie do portalu HAYS, w którym należy stworzyć personalne hasło:

4. Dostęp do konta jest aktywny – należy przejść na stronę logowania (instrukcja jak się zalogować na konto
poniżej).

II.

Logowanie:

1. Należy wpisać w okno wyszukiwania stronę: www.hays.pl
2. W prawym górnym rogu należy kliknąć w zakładkę „Zaloguj się”.
3. W zakładce „Logowanie” należy wpisać nazwę użytkownika (adres e-mail) oraz spersonalizowane hasło (hasło
ustawiane jest samodzielnie):

4. Po zalogowaniu, należy kliknąć w zakładkę „Moje konto” – w prawym górnym rogu.
5. Pojawia się widok:

6. Następnie:

7. Pojawia się widok:

8. Należy wybrać timesheet, który ma zostać uzupełniony. W tym celu należy kliknąć „Wyślij”. Pojawi się okno
timesheet:

UWAGA! Pola w kalendarzu wypełniane są automatycznie o standardową liczbę roboczogodzin. W celu zmienienia
ilości roboczogodzin należy kliknąć w odpowiedni dzień kalendarza i dokonać zmiany:

∗

UWAGA! Standardową stawkę należy zmienić w zakładce „NORMAL RATE” (gdzie widnieje 8.00).
Jeżeli umowa z kontraktorem uwzględnia niestandardowe roboczogodziny, należy wpisać je odpowiednio
w kolejne zakładki: „NIGHT”; „EXTRA”; „OVERTIME3” (każdorazowo będzie to określone w umowie ramowej
z Kontraktorem). Dodatkowo obligatoryjnie każdorazowo przy uwzględnianiu niestandardowych
roboczogodzin należy dodać komentarz.

9. Koszty dodatkowe.
Jeśli w danym miesiącu pojawiły się koszty dodatkowe, to należy wpisać je w zakładkę „Uwagi kontraktora”. W
treści komentarza należy wpisać kwotę poniesionych kosztów wraz z krótką specyfikacją. Akceptując timesheet
Klient akceptuje również poniesione koszty dodatkowe.

10. W celu wysłania poprawnie wypełnionego timesheet do klienta w tym miejscu należy kliknąć „Wyślij”.
Timesheet został automatycznie wysłany do osoby odpowiedzialnej za akceptację roboczogodzin po stronie
Klienta.
11. Po wysłaniu Timesheet pojawi się w zakładce „Wysłane”:

12. Termin akceptacji.
Timesheet powinien zostać zaakceptowany lub odrzucony w terminie 3 dni od momentu wysłania przez
Kontraktora Timesheet’u do Klienta. Brak aktywności w tym terminie spowoduje automatyczne wygenerowanie
przez system wiadomości do Klienta i Kontraktora o „oczekujących Timesheet’ach”.

13. Akceptacja Timesheet’u.
Timesheet trafia do osoby akceptującej roboczo-godziny po stronie Klienta - jeśli Timesheet jest poprawnie
wypełniony i Klient nie ma zastrzeżeń, klika „Akceptuję”.

System automatycznie generuje informację do kontraktora o statusie Timesheet:

14. Odrzucenie Timesheet’u.
Osoba akceptująca roboczogodziny po stronie Klienta może odrzucić Timesheet każdorazowo podając powód
odrzucenia.
System automatycznie generuje informację do kontraktora o statusie i powodzie odrzucenia Timesheet’u:

15. Jeśli Timesheet został odrzucony, ponownie pojawi się w zakładce „OCZEKUJĄCE”, oznaczony na czerwono:

16. Wprowadzanie zmian w odrzuconym Timesheet.
W celu wprowadzenia poprawnych danych należy kliknąć „Wyślij ponownie”. Pojawi się pełny widok Timesheet’u,
gdzie w odpowiednim miejscu należy zmienić i/lub poprawić dane będące powodem odrzucenia Timesheet’u przez
Klienta.
Następnie należy kliknąć „Wyślij” - Timesheet ponownie pojawi się w zakładce „Wysłane”.
Jeśli Klient zaakceptuje Timesheet, zostanie automatycznie wygenerowane powiadomienie e-mail do Kontraktora.
Jeśli Klient ponownie odrzuci Timesheet patrz pkt. 15.
17. Jeżeli Timesheet został zaakceptowany pojawi się w zakładce „WYSŁANE” o statusie „Zaakceptowane”.
18. UWAGA! W przypadku zmiany osoby akceptującej po stronie Klienta należy każdorazowo poinformować HAYS
(itc@hays.pl) w celu dokonania niezbędnych zmian w systemie.

III.

Informacje dodatkowe.

1. Zmiana adresu e-mail oraz zmiana hasła:

2. Informacja o datach obowiązywania kontraktu:

