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Deze handleiding is naar aanleiding van de module ‘Rapportage’ geschreven. Dit is een aanvullende 
module van RoosterPlaats. In deze handleiding worden de opties van de module uitgelegd.  
 
 
 
 



Afbeelding 1 

Inleiding 
In dit document wordt kort uiteengezet hoe u aan de slag kunt met de module Rapportage. Deze 

handleiding vermeldt alleen informatie m.b.t. de module Rapportage. Voor de basisinformatie voor 

het opzetten van een rooster verwijzen wij u door naar de basishandleiding die te vinden is op de 

webpagina van RoosterPlaats. Wanneer u nog niet eerder heeft gewerkt met RoosterPlaats raden wij 

u aan eerst de basishandleiding door te nemen. 

 

Nadat u de module Rapportages heeft geactiveerd kunt u verschillende rapportages gaan draaien. 

Hierbij is het volgende van belang: 

 

Om de rapportages te vullen met de informatie per week dient u desbetreffende week af te sluiten. 

 

Wanneer u op de knop ‘Rapportage’ klikt in de menubalk vindt u verschillende rapportages van de 

gewerkte uren door medewerkers. 

Onderstaand worden de verschillende rapportages kort toegelicht: 

 

Rapportages 

Bezetting: een overzicht van het gewerkte aantal uren met bijbehorende 
percentages door alle medewerkers per vestiging per week. 
 
 
Uren: Een overzicht met het gewerkte aantal uren per week, waarbij ook 

verlof, ziekte etc. wordt vermeld (gelijk aan de weergave bij week afsluiten 

in het basis beheerdersaccount) 

 

Urenverdeling: In deze rapportage worden de uren verdeeld over de  
categorieën dag, avond, nacht en weekend per week of voor een 4  
wekelijkse perioden. Let op dat u voordat u deze rapportage kan  
gebruiken onder het menu-item Instellingen de urenverdeling  
dient in te vullen. 
 
Rapportage Maand: Geeft de maandelijkse uitgeleende uren weer van de vaste krachten aan andere 
vestigingen. 
 
Rapportage Maand (vast): Geeft de maandelijkse urenlijsten voor de vaste krachten weer. 
 
Rapportage Maand (flex): Geeft de maandelijkse urenlijsten voor de oproepkrachten weer 
 
Rapportage verlofaanvragen: De ‘Rapportage Verlofaanvragen’ geeft per medewerker per jaar per 
vestiging wanneer zij om verlof hebben gevraagd, wat voor type verlof het is en of het is 
goedgekeurd. 
 
Rapportage Verlof: geeft per medewerker een verlofoverzicht weer met het totaal aantal uren verlof 
van een bepaald jaar. 


