Kilometerdeclaraties
Via het tabblad 'Declaraties' uit het linkermenu kan de medewerker naar het declaratieoverzicht
(het inzien van de kilometerdeclaraties) en/of nieuwe declaraties toevoegen.

Het declaratieoverzicht toont alle ingevoerde declaraties. Een nieuwe kilometerdeclaratie direct
invoeren kan via de knop ‘Nieuwe KM-declaraties toevoegen’.

Medewerkers voeren hun declaraties in waarna de status eerst op 'Concept' staat. Zolang de
declaratie op concept staat kan deze nog gewijzigd/aangevuld worden. Zodra de medewerker de
declaratie van 'Concept' naar 'Ingediend' zet, kunnen er geen wijzigingen meer plaatsvinden.
Indien een declaratie incorrect is ingediend kan de medewerker een verzoek indienen bij de
fiatterend manager om de declaratie af te wijzen. De medewerker kan vervolgens de declaratie
correct opnieuw indienen.
In het profiel van de medewerker is één van onderstaande statussen van de declaratie zichtbaar:





Concept
Ingediend
Goedgekeurd
Afgewezen
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Invoeren kilometerdeclaraties
Via de knop ‘Nieuwe declaratie’ kan er een nieuwe declaratie aangemaakt worden.
Het invoeren van een declaratie is heel eenvoudig:
1. Wanneer eerst een huisnummer en vervolgens de straatnaam ingevoerd wordt, komen
er onderin suggesties voor het adres vanuit Google.

2. Na het invoeren berekend het systeem automatisch de afstand. Afwijkende kilometers?
Dan kan de medewerker zelf het aantal kilometers aangeven bij ‘Afstand (km)’ en dit
toelichten onder ‘Opmerking’.
3. Indien u retour aanklikt, verschijnt ook bij ‘Afstand terugreis (km)’ het aantal km’s. Het
kan zijn dat deze twee reizen verschillend aantal kilometers hebben, omdat hier gebruik
wordt gemaakt van de route op Google.
4. Daarnaast kan het reistype aangegeven worden:
 Zakelijk
 Woon/werkverkeer
 Privé
5. Er kan direct worden aangeven voor welke dagen van de maand de ingediende
declaratie nog meer geldt/gaat gelden (zo kunt u bijvoorbeeld in een keer alle
(werk)dagen selecteren).
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Declaratie indienen of verwijderen
Via de knoppen ‘Verwijderen’ of ‘Indienen’ kan de medewerker de aangevinkte declaraties
verwijderen of indienen. Eenmaal ingediende declaraties kunnen niet meer gewijzigd worden.

Declaratie wijzigen
Dat kan alleen zolang de ingediende declaratie nog in 'Concept' staat. Om een declaratie te
wijzigen kan er op de declaratieregel geklikt worden en vervolgens op de knop 'Bewerken'. De
medewerker komt dan in het scherm waar de wijziging kan worden doorgevoerd.

De medewerker vinkt de declaratie aan die ingediend moet worden. Indien er meerdere
declaraties ingediend moeten worden, kunnen alle declaraties in één keer aangevinkt worden via
de vinkbox links naast ‘Type’. Alle declaraties worden dan in één keer aangevinkt. Hierna kunnen
de declaraties worden ingediend via de knop ‘indienen’.
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