HAYS Timesheet on-line instrukcja dla Klienta

I.

Pierwsze logowanie (rejestracja użytkownika)
1. Na wskazany przez Klienta 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 należy kliknąć „Zaakceptuj Timesheet” w celu wyświetlenia oczekujących Timesheet’ów.

7. W celu wyświetlenia Timesheet’ów, które nie zostały jeszcze zaakceptowane należy kliknąć w zakładkę
„Oczekujące”.

III.

Akceptacja Timesheet:
1. Istnieje możliwość akceptacji Timesheet’u na tym poziomie, wystarczy kliknąć „Potwierdź”.

2. Istnieje również możliwość akceptacji kilku Timesheet’ów jednocześnie jeśli Kierownik lub osoba akceptująca
po stronie Klienta nie ma uwag – należy na tym poziomie zaznaczyć „Wybierz wszystkie”, następnie w prawym

górnym rogu należy kliknąć „Potwierdź”. Wówczas wszystkie wybrane Timesheet’y zostaną zaakceptowane, a
do Kontraktorów zostaną wysłane automatyczne powiadomienia.

3. Istnieje możliwość akceptacji timesheet z poziomu poczty e-mail:

4. Jeżeli Klient przed akceptacją Timesheet’u chciałby zweryfikować informacje zawarte przez Kontraktora,
należy kliknąć „Podgląd”. Pojawi się widok:

5. Akceptacja – jeśli wartości zawarte w Timesheet są prawidłowe, należy kliknąć „Potwierdź”.
6. Timesheet do poprawy – jeśli wartości zawarte w Timesheet są błędne, należy kliknąć „Odrzuć”.

Pojawi się okno, w którym należy zawrzeć informację dla Kontraktora o powodzie odrzucenia jego
Timesheet’u:

•

Kontraktor otrzyma powiadomienie o odrzuceniu i przyczynie odrzucenia Timesheet’u. Na koncie Kontraktora
pojawi się status Timesheet oznaczony kolorem czerwonym – „ODRZUCONE”.

•

Po poprawieniu Timesheet’u przez Kontraktora ponownie w zakładce „Oczekujące” pojawi się Timesheet:

•

W celu weryfikacji danych należy kliknąć „Podgląd”. Jeżeli wartości są poprawne należy kliknąć „Potwierdź”
lub jeśli dalej wartości lub inne dane (np. koszty dodatkowe, opis, itp.) nie są poprawne, istnieje możliwość
ponownego odrzucenia Timesheet’u – w tym celu kliknij „Odrzuć” (kolejne kroki patrz pkt. 5).

7. 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”.

8. 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”.
9. W celu wyświetlenia Timesheet’ów już zaakceptowanych należy kliknąć w zakładkę „Historia”.

UWAGA! Jeżeli po zaakceptowaniu Timesheet’u okaże się, że jednak zawierał błędne informacje, w celu poprawienia
wartości należy skontaktować się z HAYS (itc@hays.pl). HAYS odrzuci Timesheet z poziomu administratora.

IV.

Informacje dodatkowe.
1. Zmiana adresu e-mail oraz zmiana hasła:

UWAGA! Jeżeli ulega zmianie adres @ należy dokonać zmian samodzielnie w zakładce „Zmień adres email”. Następnie
należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie HAYS (itc@hays.pl).
Jeżeli ulega zmianie osoba akceptująca po stronie Klienta należy niezwłocznie poinformować HAYS (itc@hays.pl) –
wówczas z poziomu Administratora zostaną nadane uprawnienia dla właściwej osoby – NIE ZMIENIAMY ADRESU EMAIL SAMODZIELNIE!
W celu zmiany indywidualnego hasła, należy kliknąć „Zmiana hasła”.
2. Informacja o datach obowiązywania kontraktu:

