Stappenplan om de Plan4Flex app op je
telefoon te krijgen.
In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je de Plan4Flex app kunt installeren op je telefoon.
Accepteer alle gevraagde opties bij het installeren zodat alles perfect werkt.
Stap 1: Je krijgt van ons een mail met je inlogcode:

Stap 2: Download de versie van Android of iPhone (IOS)

Stap 3: Open de App en vul de gegevens in die gevraagd worden (die vind je terug in de mail)

Klantcode: Zie mail

Gebruikersnaam: Zie mail
Wachtwoord: Zie mail

Stap 4: Vul hier je eigen wachtwoord in (Plaatje 1) hierna krijg je een melding (wachtwoord
gewijzigd Plaatje 2)

Plaatje 1

Stap 5: HOERA je app is geïnstalleerd!

Plaatje 2

Hoe werkt de app?
De app is op dit moment vrij eenvoudig ingedeeld, je hebt 3 onderdelen die je kunt gebruiken. In de
komende tijd kunnen wij nog functies toevoegen. We zullen je hier uiteraard tijdig over informeren.

Mijn
planning

Documenten

correspondentie

exit

Mijn Planning
Hierin kun je 2 weken voorruit kijken wat er voor jou opstaat.
In deze app kun je de uren alleen ACHTERAF ingeven, let op dit MOET iedere dag na je diensttijd
zodat wij deze tijdig kunnen verwerken!
-

In dit scherm zie je je opdracht staan voor die dag.
Er staat altijd een tijd in die je aan kunt passen
Staat de tijd er niet in dan dien je contact op te nemen met de planningsafdeling

Klik mijn planning om in het urenscherm te komen

In het werkbriefje kun je je tijden invoeren van die dag met de pauzes.
Bij het vakje opmerkingen zet je je kenteken van het voertuig en de eventuele trailer.

Vul hier je tijden door op het vakje start, eind en pauze te klikken

Nadat je op opslaan hebt gedrukt verschijnt de werkelijke tijd.

Na het opslaan krijgt zowel de klant als de planningsafdeling een seintje dat er uren zijn ingevuld.
Zowel de klant als de planningsafdeling moeten dit goedkeuren.

Mijn Documenten
Hierin zijn je eigen documenten terug te vinden maar kunnen ook papieren ondertekend worden.
Dit is een mooie optie zodat je niet meer voor elk papiertje naar de zaak hoeft te komen.
Omdat er ook persoonlijke papieren in staan moet je altijd een wachtwoord invullen. Dit is dezelfde
als die je ingevuld hebt om de app in te komen.

Vul hier het wachtwoord in wat je ook invult om in te loggen.

Hierin zie je alle documenten die wij hebben. Ook de contracten komen hierin te staan.

Mijn correspondentie
Dit wordt een belangrijke tool om te communiceren met de planning. Nu gaan heel veel dingen via
de whatsapp of de mail. Met deze tool sta je overdag vanaf de invoering van de app in contact met
de planning. Hierin kan je schades vermelden of eventuele vragen stellen.

Klik hier op mijn correspondentie

Klik op Rode plusje rechtsboven om bericht te maken

Geef hier aan waar het over gaat

Geef uitleg/ maak foto / of upload foto
en klik op opslaan. Nu zal het naar de planning gestuurd worden.

Hierna kan de planning er mee verder en kan erop gereageerd worden.
Vragen? Mail naar: info@ml-service.nl

