Quick Reference Card

Inleiding
De applicatie bestaat uit een aanvraagkant en een administratie kant. Deze handleiding bespreekt
hoe u de eerste stappen kunt zetten aan de administratie kant.

Inloggen en persoonlijk profiel
Iedere nieuwe gebruiker krijgt een email toegezonden met inlognaam en het wachtwoord. Om de
administratie te starten klikt u op de link in deze email.
Na het inloggen komt u terecht bij uw dashboard dat u onder het persoonlijk profiel kunt instellen.
Klik hiervoor op de knop rechtsboven. In het persoonlijk profiel kunt u de gewenste snelkoppelingen
instellen en eventueel uw wachtwoord wijzigen. De snelkoppelingen gebruikt u voor u veel gebruikte
functies van het programma zoals Beoordelen. De lijst met de functies is afhankelijk van uw rechten.

Terug naar het dashboard
U kunt altijd terug naar het dashboard door op het logo, linksboven in het scherm, te klikken. Bij het
dashboard staat aan de bovenkant een menu met alle functie waartoe u toegang heeft.

Beoordelen
In het dashboard staat ook een lijst met vergederingen waarvan u aanvragen moet beoordelen. De
aanvragen zijn ingevuld door de aanvrager en verwerkt door kantoor. U kunt in de lijst met
vergaderingen klikken op het icoontje met de weegschaal om het beoordelen te starten.
Een overzicht wordt geopend met daarop alle te beoordelen projecten. Bij al beoordeelde ziet u ook
wat u beoordeling is geweest.

Door op de knop Openen te klikken vooraan de regel opent u een detailscherm van het project met
daarop alle benodigde informatie om het beoordelen.
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De belangrijkste gegevens van het project staan bovenaan, de overige gegevens staan verdeeld over
de verschillende tabbladen. Bij het beoordelen vult u het bedrag dat u wilt uitkeren, de toelichting bij
uw beoordeling en tot slot kiest u een van de knoppen Toekennen, Bespreken of Afwijzen. Bij klikken
op de knoppen worden de gegevens opgeslagen. Als u zich later bedenkt, voordat de vergadering
heeft plaatsgevonden, kunt u de gegevens nog aanpassen en dan weer te klikken op een van de
knoppen.
Onder het tabblad Logboek vindt u alle relevante documenten waaronder de statuten en de
jaarcijfers van de aanvrager.
Met de pijlen rechts bovenin kunt u bladeren tussen de verschillende projecten.
Met de middelste knop gaat u terug naar het overzicht.

Vragen
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het kantoor
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