Opgave medewerkers aantallen
Voor onze verzuimdienstverlening ontvangt u een abonnementsfactuur op basis van het aantal medewerkers
dat u in dienst heeft. Voor een zo correct mogelijke factuur vragen wij u een opgave te doen van het
gemiddeld aantal medewerkers dat u verwacht in dienst te hebben dit jaar. Volgend jaar vragen wij u het
daadwerkelijke aantal medewerkers aan ons door te geven. Als dat aantal afwijkt van het aantal dat u aan ons
doorgegeven heeft, ontvangt u volgend jaar een correctie op de factuur.
In deze korte handleiding leggen wij u uit hoe u het medewerker aantal aan ons doorgeeft.
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Inloggen als beheerder

De gebruikersbeheerder van het Verzuimsysteem ontvangt een mail dat de medewerkers aantallen
aan ons doorgegeven kunnen worden. Heeft u meerdere beheerders benoemd binnen uw bedrijf,
dan krijgen zij allemaal een mail. Er hoeft maar door één beheerder een opgave gedaan te worden.
Om het aantal medewerkers aan ons door te geven dient u met uw beheerdersaccount in te loggen
in het Verzuimsysteem (https://login.xpertsuite.nl).
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Taken

Als u bent ingelogd in het Verzuimsysteem ziet u op de startpagina 2 taken.
Klik op de taak Registreren medewerker aantallen opstarten. De notificatietaak van het
emailsignaal kunt u negeren.
Heeft u wel een mail gehad maar ziet u geen taken? Dan heeft mogelijk een andere beheerder van
uw organisatie het aantal al aan ons doorgegeven.
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In het takenscherm opent u het invulscherm door op het icoontje aan het einde van de taak te
klikken.
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Invullen aantal medewerkers

Vul het aantal medewerkers in. Gebruik hele getallen.
Klik op definitief opslaan om het ingevoerde aantal definitief te maken.

Als wij een onjuist getal van u ontvangen (bijvoorbeeld een halve medewerker), dan verschijnt er na
het opslaan van het document een nieuwe taak in uw takenscherm met het verzoek nogmaals het
formulier in te vullen.

2

4

Definitief doorgeven aantal medewerkers

Om het aantal medewerkers definitief aan ons door te geven dient de taak op uitgevoerd gezet te
worden. Dat kan door het document via het kruisje af te sluiten.

Als u bij onderstaande melding voor taak sluiten kiest, dan is daarmee de taak afgesloten en heeft u
het medewerkersaantal aan ons doorgegeven.

Vanaf dat moment kunt u de taken en het document niet meer zien in het Verzuimsysteem. U
ontvangt op korte termijn een abonnementsfactuur voor onze verzuimdienstverlening op basis van
het door u opgegeven aantal.
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Herinnering

Als wij na 14 dagen geen opgave van u ontvangen hebben ontvangt u opnieuw een mail met het
verzoek een opgave van het aantal medewerkers te doen. Als wij dan wederom geen opgave van u
ontvangen zullen wij zelf een inschatting van het aantal medewerkers maken. U ontvangt dan een
factuur op basis van het door ons ingeschatte aantal.
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