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Heb jij nog vragen die niet
worden uitgelegd in deze
handleiding? Stel dan gerust je
vraag via de telefoon of mail:
050 – 211 29 57
info@hoos.online

Gebruikersgegevens invullen
Na het aanmaken van een account kom je op het dashboard. Op het dashboard staan
overzichtelijk de registraties in grafieken. Je kan hier zien hoeveel kilometer je gereden hebt,
hoeveel uren je gewerkt hebt, welke voor agenda-items er zijn en welke notities je hebt
gemaakt.

Rechts bovenin zie je een tandwiel staan, wanneer je hierop drukt ga je naar de instellingen.
Bij deze instellingen kun je een nieuw wachtwoord instellen, je bedrijfsadres en overige
gegevens invullen en je kenteken met beginstand en huidige stand invullen. Dit dien je te
doen alvorens je begint met het aanmaken van registraties.

Urenregistratie aanmaken
Nu je je gebruikersgegevens hebt ingevuld, kun je beginnen met het maken van de eerste
registraties. We beginnen met het aanmaken van een urenregistratie.
Op je dashboard klik je op “urenregistratie” of op het plusteken.

Wanneer je op het plusje drukt maak je direct een nieuwe registratie aan. Wanneer je op
“urenregistratie” klikt krijg je het volgende scherm:

In dit scherm zie je een overzicht van jouw gemaakte registraties, en kan je een pdf
exporteren van alle registraties.
Wanneer je op deze pagina op het plusteken drukt, of op het dashboard op het plusteken
drukt krijg je het scherm waar je een nieuwe urenregistratie kan aanmaken.

Hier maak je een nieuwe
urenregistratie aan. Dit doe je
door het invullen van de
velden. Doormiddel van het
plusteken achter “projecten”
kun je nieuwe projecten
aanmaken. Denk er wel om dat
je na het aanmaken van een
project deze nog moet
selecteren in het lijstje.
Verder vul je de gegevens in.
Wanneer je net bent begonnen
aan een nieuwe registratie kan
je ook de stopwatchfunctie
gebruiken. Dit doe je door nog
geen einddatum en tijd in te
vullen, en dan op “opslaan” te drukken. De stopwatch gaat dan automatisch lopen.

Wanneer je op “stop” klikt wordt de eindtijd automatisch ingevuld. Je kan nu de
urenregistratie opslaan.
Je kan een urenregistratie natuurlijk ook achteraf invullen. Dan vul je alle velden in, inclusief
de einddatum en eindtijd. Wanneer je dan op “opslaan” drukt wordt de registratie verwerkt in
het overzicht.
Met de middelste knop die je hier ziet kan
je projecten beheren, hier kan je ook
projecten op niet weergeven zetten. Zo kun
je afgesloten projecten eenvoudig uit de
lijst verwijderen.

Kilometerregistratie aanmaken
Nu je je urenregistratie kan doen, stap je achter het stuur om naar je klant te rijden. Je begint
nu met het maken van de eerste kilometerregistraties.
Op je dashboard klik je op “kilometerregistratie” of op het plusteken.

Wanneer je op het plusje drukt maak je direct een nieuwe volledige rit aan. Wanneer je op
“urenregistratie” klikt krijg je het volgende scherm:

In dit scherm zie je een overzicht van jouw gemaakte registraties, kan je een rit invoeren, kan
je een nieuwe rit starten, de ritten afsluiten en kan je een pdf exporteren alle registraties.
Wanneer je op deze pagina op het plusteken drukt, of op het dashboard op het plusteken
drukt krijg je het scherm waar je een nieuwe volledige kilometerregistratie kan aanmaken.
Hier maak je een nieuwe volledige kilometerregistratie aan. Dit doe je door het invullen van
de velden. Doormiddel van het rondje met de stip achter “vertrek adres” & “aankomst adres”

kun je direct je standaard adres
invoeren (deze heb je ingesteld bij de
instellingen). Met de bovenste van de
twee knopjes (de richtingpijl) kan je je
huidige locatie opvragen, dit scheelt je
veel invulwerk.
Wanneer je zo alle velden invult heb je
een nieuwe registratie ingevuld en kan
je deze opslaan. Je kan er nog voor
kiezen of je de reistijd wil registreren,
wel zo handig om dat direct te doen
toch? Ook kan je ervoor kiezen of je
omgereden hebt, bijvoorbeeld even
langs je moeder. Dat is natuurlijk niet
zakelijk en moet je corrigeren.
Je kan natuurlijk ook direct wanneer je
in de auto stapt een rit gaan aanmaken,
maar je bent dan nog niet aangekomen
op je locatie. Daarvoor gebruik je de
volgende knop wanneer je je in de
kilometerregistratie module bevindt:

Dan krijg je het volgende scherm:
Daar maak je een halve rit aan die je later
aanvult in het overzicht scherm. Je vult
deze velden op dezelfde manier in als bij
het toevoegen van een complete rit,
alleen natuurlijk nog niet je eindstand en
je aankomst adres.
Dit sla je op en je rijdt naar je
eindbestemming.

Wanneer je op je eindbestemming bent aangekomen maak je de registratie af. Dat doe je
door op de opslaan knop in het overzichtscherm te drukken (achter je halve registratie):

Wanneer je op de knop hebt gedrukt krijg je het volgende scherm te zien:

In dit scherm vul je weer alle gegevens
in, dat zijn de aankomst datum en tijd,
de eindstand van je kilometerteller, je
aankomst adres. En net als bij de
gewone registratie weer de
omrijkilometers en de rijstijd keuzes.

Na het aanmaken van je ritten komen deze in een mooi overzicht op je overzichtscherm.

Nu kan je nog de gereden ritten afsluiten, dit doe je door op het boekje naast “nieuwe rit
aanmaken” te drukken. Wanneer je dat hebt gedaan krijg je het volgende scherm:

In dit scherm staan alle ritten die je al afgesloten hebt. In dit geval nog niets.
Als je dan weer op het boekje bovenin drukt kan je de ritten afsluiten, dit doe je als volgt:
In dit scherm vul je de periode in die je wilt afsluiten, je kan
ook de knoppen onderin gebruiken, verder vul je de huidige
stand van je kilometerteller in en de datum waarop je de
ritten wilt afsluiten. Let op! Een afgesloten rit kan niet
gewijzigd worden! Wanneer je dat gedaan hebt en hebt
opgeslagen zijn de ritten in die periode afgesloten en
vastgezet.

Agenda item maken
Dan komen we bij de Agenda module, hier kan je je afspraken uit je agenda invullen. De tijd
die zo’n afspraak in beslag neemt wordt dan automatisch geboekt in je urenregistratie.

Met de knoppen bovenin de agenda kan je kiezen voor maand, week of dag weergave. Maar
ik hoef je vast niet te vertellen hoe een agenda werkt. Bovenaan kan je weer op het plusje
drukken, wanneer je dat doet maak je een nieuw agenda item aan:
Ook hier vul je weer alle
gegevens in en sla je het item
op. Je uren worden automatisch
verwerkt in je urenregistratie.

Notitie maken
Soms is het handig als je even snel een notitie kan maken terwijl je bij een klant zit. Dat kan
met de notitiemodule.

Ook hier maak je eenvoudig een notitie aan door op het plusje bovenin te drukken. Je krijgt
dan het volgende scherm:
Hier vul je de titel en de notitie in. Zo
eenvoudig kan het zijn. Wanneer je de
volgende keer weer op je dashboard
komt wordt je direct weer aan de notitie
herinnerd, want daar kan je ze zien
staan.

PDF Export maken
Zowel je urenregistraties als je kilometerregistraties kan je exporteren in pdf-formaat, zo kan
je ze eenvoudig mailen of delen met je boekhouder of de Belastingdienst wanneer deze het
controleren.

Wanneer je op het pdf-icoontje bovenaan klikt krijg je de mogelijkheid om een export aan te
maken. Dan krijg je de volgende schermen waar je de gegevens moet invullen:

Hier vul je weer alle gegevens in en je drukt op “Exporteren”. Dan opent er een pdf die je kan
opslaan. Hier weet je boekhouder of de Belastingdienst wel raad mee.
Je kan zo’n overzicht zelf gebruiken om inzicht te krijgen hoeveel uren je hebt gestoken in
een bepaald project. Zo’n overzicht zou je natuurlijk ook als bijlage bij je factuur kunnen doen
om aan te tonen dat jij werkelijk een bepaald aantal uren hebt gewerkt aan dat ene project.

Gebruikers toevoegen
Je kan ook gebruikers toevoegen aan je hoofdaccount, dat doe je door in het menu op
“Gebruikers” te klikken.

Wanneer je daar bent krijg je een overzicht met gebruikers.

Als je op het plusje drukt kan je een gebruiker toevoegen. Je maakt dan een nieuw account
aan onder je eigen account. Let op! Hier betaal je voor!
Je krijgt het volgende scherm:
Deze gegevens vul je in, zo kan je
een account aanmaken voor je
medewerkers die vervolgens kunnen
inloggen met hun e-mail en
wachtwoord die hier zijn
aangemaakt. Deze medewerkers
kunnen zelf de rest van de gegevens
invullen.

