ondernemers in arbo & verzuimmanagement

Om goed te kunnen werken heb je goed gereedschap nodig. Daarom deze handleiding
Promis. Met deze handleiding leer je alle ins & outs van onze Verzuim App kennen. Als je
goed om kunt gaan met Promis, scheelt je dat ontzettend veel tijd en heb je op ieder moment
van de dag inzicht in de inzetbaarheid van alle medewerkers. Promis gebruik je ook als je
snel en efficiënt wilt communiceren met onze verzuimprofessionals. Dan weet je zeker
dat het verzuimdossier altijd helemaal compleet is en voldoe je aan alle wet- en
regelgeving. Heel veel succes én werkplezier met Promis.

V 4.3

Handleiding Verzuim App
Hieronder vind je de handleiding van de Verzuim App. De app is te gebruiken op PC / laptop, tablet
en mobiele telefoon. De handleiding is zo opgesteld dat je stap voor stap alle acties kunt doorlopen.
Mocht je vragen hebben of ergens tegen aan lopen, neem dan telefonisch contact op met je verzuimen relatiemanager of stuur een mail naar promisvragen@capability.nl
Veel plezier met het gebruik van de Verzuim App!
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1. Inloggen
Om in te loggen in de Verzuim App ga je naar: https://capabilityapp.promis.nl of kies de optie
Verzuim melden op capability.nl.
Let op: De App werkt het beste in de Chrome browser. Gebruik van Windows Internet Explorer of
Windows Edge kan de functionaliteit van de app beinvloeden.

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.
Er wordt een email verstuurd naar het door jouw geregistreerde email adres met een code:
Vul deze code in onder Passcode, in het pop-up scherm.
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Geblokkeerde gebruiker
De gebruikersnaam wordt geblokkeerd als je drie keer een verkeerd wachtwoord intypt. Je kunt een
nieuw wachtwoord aanvragen via de resetknop links boven in het inlogscherm.

Vul in het pop-up scherm je gebruikersnaam en email adres in waarop je ook de passcode ontvangt.
Je ontvangt nu een email met een tijdelijk wachtwoord. Vul dit wachtwoord in in het inlogscherm. In
het volgende pop-up scherm vul je vervolgens twee keer je nieuwe wachtwoord in.
Let op: Omdat je de twee-stapsverificatie per email ontvangt, kun je geen telefoonnummer invullen.
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2. Hoofdmenu
Het hoofdmenu van de Verzuim App ziet er als volgt uit:

Via de opties in het hoofdmenu kun je o.a. je personeelsbestand beheren, ziek- en herstelmeldingen
doen, dossiers bekijken en verzuimoverzichten genereren. Als je een optie hebt gekozen in het
hoofdmenu, kun je altijd weer terug naar het vorige scherm met de knop ‘Terug’ linksboven of
helemaal terug naar het hoofdmenu via de knop ‘Menu’ rechtsboven.
Let op: als je een Aegon-relatie bent, dienen ziek- en hersteld meldingen te worden gedaan in de
Verzuimsignaal 2 Portaal van Aegon. De opties ‘Ziek melden’ en ‘Hersteld melden’ ontbreken dan in
het hoofdmenu.
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3. Personeel
Via de knop ‘Personeel (Ziek/Hersteld)‘ kun je je medewerkers zoeken, stamgegevens muteren, in
en uit dienst melden, en hersteld melden.
Om het personeelsoverzicht te zien, klik je op ‘Personeel (Ziek/Hersteld)’ en kom je in het volgende
scherm:

Je kunt medewerkers zoeken via de volgende filters:
 Actief personeel
 Ziek personeel
 Niet ziek personeel
 Inactief personeel
Indien je naar één specifieke medewerker op zoek bent, dan kun je deze op naam middels de
zoekbalk zoeken. Als je een selectie wil maken van een groep medewerkers (bijvoorbeeld ziek/uit
dienst), dan kun je de bovengenoemde filters gebruiken. Wanneer je casemanager bent van
meerdere bedrijven en/of afdelingen, kun je daar ook op selecteren.
Klik vervolgens op de knop ‘Zoeken’. Een lijst met medewerkers verschijnt.
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Als je op een medewerker klikt, kom je in het volgende scherm:

Vervolgens kun je de activiteiten zien die zijn uitgevoerd in dit dossier, de gegevens van de
medewerkers aanpassen, een medewerker hersteld melden of de verzuimhistorie van deze
medewerker bekijken.
Let op: Als je personeel wilt toevoegen, dan doe je dat in het hoofdmenu via de optie
‘Dienstverband(en)’. Zie ook hoofdstuk 4.
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4. Dienstverband(en)
Met de optie ‘Dienstverband(en)’ in het hoofdmenu kun je dienstverbanden van medewerkers
beheren. Je kunt nieuwe medewerkers opvoeren, dienstverbanden wijzigingen en medewerkers uit
dienst melden.

Medewerker toevoegen
Via het ‘plusje’ midden boven in het scherm, kun je personeel toevoegen:

Het opvoeren van het nieuwe dienstverband begint met het invullen van het BSN nummer van de
nieuwe medewerker:

Kies bij ‘Werkgever: Maak een keuze’ onder welk bedrijf de nieuwe medewerker geregistreerd
moet worden. Voer vervolgens het BSN nummer in. Met de ‘Controleer’ knop wordt het opgevoerde
BSN-nummer gecontroleerd op geldigheid.
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In het volgende scherm voer je vervolgens de overige gegevens van de medewerker in.

De velden met een * zijn verplicht. Het is aan te raden om ook de niet verplichten velden om alles in
te vullen, zodat alle gegevens inzichtelijk zijn. Als je op ‘Opslaan’ klikt, zie je eerst de melding dat het
formulier succesvol verzonden is. Daarna zie je het volgende scherm:

Vul in dit scherm de dienstverbandgegevens in. De volgende schermen zijn verplicht:
Mutatiedatum: Bij het opvoeren van een nieuwe medewerker is de mutatiedatum gelijk aan de
Datum in dienst
Datum in dienst: Datum waarop het dienstverband is begonnen.
Contracturen per week: Aantal uren dat de medewerker werkt
Normuren: Het aantal uren dat als norm geldt binnen het bedrijf (bijv 40 uur of 36 uur)
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Contractsoort: Soort dienstverband
Zie voor het wijzigen van een dienstverband voor een bestaande medewerker paragraaf Aanpassen
dienstverband.,
Als er binnen het bedrijf verschillende afdelingen zijn gedefinieerd, kun je bij ‘Afdeling toevoegen’
de afdeling selecteren waaronder je de medewerker wilt registreren. Let e dan wel op dat het aantal
contracturen overeenkomt met het eerder opgegeven aantal contracturen per week. Een functie
omschrijving kan ook opgevoerd worden maar dat hoeft niet.

Na het klikken op de knop Toevoegen en daarna Opslaan, zie je eerst weer de melding dat het
formulier succesvol verzonden is. Vervolgens je het zoekscherm weer voor je.
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Medewerker wijzigen
De gegevens van een medewerkers kunnen gewijzigd worden door eerst de betreffende medewerker
te zoeken in het Dienstverband (en) zoekscherm.

Je kunt medewerkers zoeken in actief, inactief en al het personeel.
 Actief personeel is het personeel dat in dienst is.
 Inactief personeel is het personeel dat uit dienst is.
 Al het personeel toont een overzicht van zowel actief als inactief personeel.
Kies de werkgever, eventueel een afdeling en/of vul de naam in van de medewerker bij Zoekterm en
klik op zoeken.
Het volgende scherm toont het resultaat van je zoekopdracht.

11 van 30

Klik op de naam van de medewerker waar je de gegevens van wilt wijzigen. Je komt dan in het
volgende scherm:

Hier kun je de algemene gegevens aanpassen van de werknemer, maar je kunt ook het
dienstverband aanpassen als je klikt op de knop ‘Dienstverband’ (links bovenin) of de werknemer uit
dienst melden bij de knop ‘Uit dienst’ (rechts bovenin). Hieronder worden beide opties uitgelegd.

Aanpassen dienstverband
Klik op de knop dienstverband, je komt dan in het volgende scherm:
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Ook hier zijn een aantal velden verplicht:
Mutatiedatum: Dit is de datum waarop het nieuwe dienstverband ingaat.
Datum in dienst: Dit is de datum waarop het nieuwe dienstverband ingaat
Contracturen per week: Aantal uren dat de medewerker werkt
Normuren: Het aantal uren dat als norm geldt binnen het bedrijf (bijv 40 uur of 36 uur)
Contractsoort: Soort dienstverband
N.B.: Indien je de uren per week aanpast, dan past de parttimefactor zich automatisch aan. De
parttimefactor is afgeleid van het aantap normuren dat geldt voor je bedrijf.
Onderaan het scherm kan je de afdeling, waar werknemer werkt, aanpassen of verwijderen. Let op:
Indien er een wijziging in de uren is, dan moet ook het aantal uren bij de afdeling aangepast worden.
Indien je alles hebt ingevuld en opgeslagen, klik je op ‘Opslaan’.

Uit dienst melden
Als je klikt op de knop ‘Uit dienst’, zie je het volgende scherm:

Je vult de ‘datum uit dienst’ in door te klikken op het rode kalendericoontje, de juiste datum te
selecteren en te klikken op ‘Opslaan’. De medewerker is nu uit dienst gemeld.
Medewerkers die uit dienst zijn gemeld, zijn onder ‘Dienstverband(en)’ terug te vinden onder
‘Inactief Personeel’. Van daaruit kunnen ze weer heel makkelijk in dienst worden gemaakt genomen
en actief worden gemaakt.
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5. Ziekmelden
Via de knop ‘Ziek melden’ in het hoofdmenu kun je een medewerker ziek melden. Het selecteren van
een medewerker kan op verschillende manieren:




bij de zoekterm de naam van de betreffende medewerker invoeren
wanneer je meedere bedrijven en / of afdelingen hebt, hier een selectie maken
direct op zoeken klikken, je ziet dan een overzicht van al je medewerkers, je kunt door te
scrollen de betreffende medewerker zoeken

Promis toont vervolgens de werknemers die voldoen aan het zoekcriterium.

Klik vervolgens op de medewerker die je ziek wilt melden. Je krijgt dan het volgende scherm te zien:

Je vult hier de volgende gegevens in:
 Datum 1e ziektedag in te voeren
 Meldingsdatum
 Gewerkte uren 1e ziektedag (bijvoorbeeld als de medewerker later op de dag ziek naar huis is
gegaan)
 Of er een vangnet-situatie is
 Of er sprake is van een bedrijfsongeval
 Of er sprake is van een verpleegadres
Het is mogelijk om een toelichting te geven.
Let op: je mag geen medische/persoonlijke informatie vermelden in de toelichting.
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Klik nu op de knop ‘Ziek melden’.
Je medewerker is nu ziekgemeld. Er is een dossier aangemaakt.
Via de knop ‘Menu’ rechtsboven in het scherm, keer je terug naar de startpagina.
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6. Hersteld melden
Via de knop ‘Hersteld melden’ in het hoofdmenu kun je een medewerker ziek melden. Het
selecteren van een medewerker kan op verschillende manieren:




bij de zoekterm de naam van de betreffende medewerker invoeren
wanneer je meedere bedrijven en / of afdelingen hebt, hier een selectie maken
direct op zoeken klikken, je ziet dan een overzicht van al je medewerkers, je kunt door te
scrollen de betreffende medewerker zoeken

Bij Datum hersteld en Meldingsdatum vul je de juiste datum-gegevens in.
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Kies vervolgens de ‘reden hersteld’.

De volgende redenen kunnen gekozen worden:
 Volledig herstel
 Gedeeltelijk herstel
 Einde dienstverband
 Overlijden
 Bereiken pensioengerechtigde leeftijd
 Wederom 100% ziek (0 % hersteld)
 Ingang zwangerschapsverlof
Op ‘Gedeeltelijk hersteld’ na, worden alle andere redenen beschouwd als volledig hersteld.

Indien de medewerker volledig hersteld is, dan staan de velden ‘Aantal uren hersteld:’ en
‘Percentage:’ al automatisch ingevuld. Deze kunnen niet aangepast worden. Vul eventueel
nog een toelichting in en klik op ‘Opslaan’.
Let op: je mag geen medische informatie vermelden in de toelichting.

Gedeeltelijk hersteld
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Als de medewerkers gedeeltelijk hersteld is, dan moet bij ‘Aantal uren hersteld:’ het aantal
uren worden ingevuld waarmee de medewerker zijn werk weer gaat hervatten. Het
bijbehorende ‘Percentage’ wordt dan berekend (gebaseerd op het aantal normuren) en
automatisch ingevuld. Het is niet mogelijk om het percentage zelf in te vullen.
Het veld ‘Aantal uren AT-basis’, is het aantal uren dat uw medewerker werkt op ArbeidsTherapeutische basis. Deze kunnen op dezelfde manier ingevuld worden.
Vul eventueel nog een toelichting in en klik op ‘Opslaan’.
Let op: je mag geen medische informatie vermelden in de toelichting.
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7. Dossiers
Onder de knop ‘Dossiers’ vind je de verzuimdossiers terug van je zieke medewerkers. In de dossiers
tref je informatie aan over de verzuimopvolging. Ook tref je hier documenten aan die door de
verzuimmanager zijn opgemaakt en die al dan niet actie vragen van de casemanager.
Klik op de knop ‘Dossiers’. Via ‘Zoekterm’ vul je de naam van de zieke medewerker in. Wanneer je
casemanager bent van meerdere bedrijven en / of afdelingen, kun je ook hierin nog een keuze
maken.
Wanneer je ook de niet-actieve dossiers wilt raadplegen, zoek je de medewerker onder ‘Alle
dossiers’. Dit kan door de knop ‘Actieve dossier’ naar links te verschuiven.
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Onderstaand scherm verschijnt:

Door op de rode pijl naar rechts te klikken naast de naam van de medewerker, krijg je onderstaand
scherm.

In het scherm met de medewerkers-informatie zijn een aantal opties te kiezen:
 Medewerker aanpassen: wijzigen van stamgegevens van de medewerker (zie ook blz 10 van
deze handleiding
 Verzuimhistorie: overzicht van de verzuimmeldingen van de betreffende medewerker.
Boven in het scherm zijn de volgende opties te kiezen:
 Activiteiten: Hier kun je zien welke activiteiten er inmiddels op het dossier zijn uitgevoerd.
Via ‘Compactmodus’ krijg je een beknopt overzicht van het verloop van het verzuim. Via de
‘Leesmodus’ worden alle onderdelen in de ‘Compactmodus’ uitgeklapt, zodat je de volledige
teksten kunt lezen. Activiteiten voorafgegaan door een rode pijl, zijn nieuw en vragen actie.
Als er nieuwe activiteiten door de Verzuimmanager zijn uitgevoerd, wordt daar ook een
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Signaal voor gegeneerd, een melding in het hoofdmenu dat er iets klaarstaat.( zie ook
hoofdstuk 10).
 Bijlagen: hier staan de documenten behorende bij het verzuimdossier. Is de knop rood, dan
bevat het dossier (nog) geen bijlagen. Klik de bijlage aan om het betreffende document in te
zien.
 Nieuwe bijlage: hier staan templates van documenten die mogelijk ingevuld moeten worden
tijdens het verzuimtraject. Deze templates zijn te downloaden.
 Let op: deze optie wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. Als er een bepaald document
ingevuld moet worden, zal de verzuimmanager er voor zorgen dat een deels ingevuld
document voor je klaarstaat in Promis. Hierover krijg je dan ook een bericht in de app.
 Relaties: hier zie je de werkgever, medewerker en casemanager zijn. Heb je de app op je
telefoon, dan kan je via deze knop rechtstreeks bellen met je verzuimmanager. Je kan bij
Werkgever ook ‘Maps’ aanklikken: de app opent dan Google maps.
 Bericht: hier kun je berichten uitwisselen met de verzuimmanager. De optie ‘Bericht’ wordt
in de volgende paragraaf uitgelegd.

Berichten uitwisselen met de verzuimmanager
De optie ‘Berichten’ is dé manier om te communiceren met je verzuimmanager.

Als je deze optie hebt gekozen, verschijnt het volgende scherm. Bij de optie Contact Type “Maak
een keuze” heb je vervolgens een aantal berichten waar je uit kunt kiezen. Ze worden hieronder
besproken.

De algemene werking van de Bericht- functie is als volgt:
Boven in het scherm , in de rode balk, staat het dossier waar het bericht op wordt aangemaakt.
Daaronder staat in het kader de naam van de betreffende werknemer. Als je op het rode pijltje links
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van de naam klikt, klapt er een scherm open waarin de werknemer-gegevens worden getoond. Je
hebt hier weer de mogelijkheden om stamgegevens aan te passen.
Selecteer vervolgens bij Contact Type het soort bericht dat je wilt aanmaken. Stel datum en tijd in en
typ vervolgens het bericht. Bij Bestand Kiezen kun je indien gewenst een bestand uploaden en
toevoegen aan het bericht.
De volgende berichten kun je aanmaken:







Standaard Bericht naar Verzuimmanager (App)
Verslag Contact met Werknemer (App)
Getekend Plan van Aanpak Uploaden (App)
Getekend Eerstejaars evaluatie Plan van Aanpak Uploaden (App)
Getekend Eindevaluatie Plan van Aanpak Uploaden (App)
Getekend Bijstelling Plan van Aanpak Uploaden (App)

Met Opslaan wordt het bericht naar de verzuimmanager verzonden. Ook is het bericht terug te
vinden in de Activiteiten van het betreffende dossier.
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8. MIS
Via de knop ‘MIS’ kun je de verzuimoverzichten, die je voor je eigen administratie of
bijvoorbeeld voor de verzekeraar nodig hebt, uitdraaien. Wanneer je op de knop klikt, zie je
het volgende overzicht:

Zodra je een van bovenstaande keuzes aanklikt, krijg je een nieuw inlogscherm.

Inloggen aan rapportageserver
Om rapportages te kunnen genereren moet er extra worden aangelogd.
Let op: dit gebeurt met andere inloggegevens!
Als je nog niet bent aangelogd aan Promis, dan log je eerst aan met je eigen gebruikersnaam,
wachtwoord en passcode.
Na het kiezen van ‘MIS’ in het hoofdmenu en het selecteren van de gewenste rapportage, zal
onderstaande scherm tevoorschijn komen. Vul daarin de volgende gegevens in:
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Promis\capamis
Welkom2015!
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Verzuimoverzicht t.b.v. werkgever
Wanneer je een overzicht wilt genereren voor je eigen administratie, klik je op
‘Verzuimoverzicht t.b.v. werkgever’.

Nu kun je aangeven over welke periode je de verzuimgegevens wilt zien.
Bijvoorbeeld: 01-01-2015 tot 01-10-2015.
Kies voor een ‘Ja’ of een ‘Nee’ bij ‘Bedrijven zonder verzuim afdrukken’ en klik vervolgens
vervolgens ‘View Report’ aan de rechterzijde van het scherm.
Er wordt een nieuw scherm geopend met het overzicht.

Als voorbeeld is er een testbedrijf aangemaakt met fictieve personen.
Je ziet nu in het overzicht welke medewerkers in de door jouw geselecteerde periode zijn
ziekgemeld. Er zijn hierin een aantal zaken die van belang zijn:













Geboortedatum
Samengesteld
Meldingsdatum
Ingangsdatum
Mutatiedatum
AO%
Einddatum
Vangnet
Regres
PA
PVA
Datum PVA
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De geboortedatum spreekt voor zich, toelichting op andere onderdelen volgt hieronder.
Samengesteld: Er is een keuze tussen ja/nee. Er is sprake van samengesteld verzuim,
wanneer een medewerker binnen 28 dagen na hersteldatum opnieuw uitvalt. Er is dan
sprake van 1 ziektedossier, ongeacht de verzuimredenen.
Meldingsdatum: Dit is de datum waarop de ziekte is gemeld in het verzuimsysteem.
Ingangsdatum: Dit is de datum van 1e ziektedag van medewerker.
Mutatiedatum: Dit is de datum waarbij een verandering, bijvoorbeeld een ‘gedeeltelijk
herstelmelding’ heeft plaatsgevonden.
AO%: Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage wat gekoppeld is aan de mutatiedatum.
Einddatum: Dit is de datum waarop het ziektedossier is gesloten.
Vangnet: Er is een keuze tussen ja/nee. Als uw medewerker ziek wordt, geldt in sommige
situaties de Ziektewet als ‘angnet’; ziek door zwangerschap of bevalling, ziek door
orgaandonatie, medewerker heeft een no-riskpolis, medewerker valt onder de
compensatieregeling en is ziek.
Regres: Er is een keuze tussen ja/nee. Er is sprake van ‘regres’ wanneer het verzuim
veroorzaakt is door schuld van een derde.
PA: Er is een keuze tussen ja/nee. Is er een probleemanalyse aanwezig is in het
ziektedossier?
PVA: Er is een keuze tussen ja/nee. Is er een plan van aanpak aanwezig is in het
ziektedossier.
Datum PVA: Dit is de datum waarop het plan van aanpak is opgesteld.
Je kunt er nu voor kiezen om het overzicht te exporteren in verschillende bestanden.
Voor het opslaan van het overzicht ga je naar de blauw diskette met het groene pijltje

Nu kun je het overzicht exporteren en opslaan naar het programma van je keuze.
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Het geëxporteerde document verschijnt nu onder in de werkbalk van je computer. Je kunt
het document nu openen of opslaan.

Het ronde icoontje met de twee groene pijltjes wil zeggen ‘refresh’ of ‘vernieuwen’. Hiermee
worden alle opties gewist en kun je opnieuw de keuzes maken voor het overzicht dat je wilt
zien.

Daarnaast is er nog een oranje icoontje. Ook met dit icoontje kun je de data exporteren naar
het programma van je keuze.
Verzuimoverzicht t.b.v. inkomensverzekeraar
Verzekeraars vragen vaak om overzichten t.b.v. het verzuim. Zij willen hiermee de schadelast
bepalen. Je kunt dit overzicht gemakkelijk uitdraaien uit het systeem.
Ook nu kun je weer selecteren over welke periode je het overzicht wil weergeven.
Je kunt eventueel aangeven welke bedrijven je in het overzicht wilt zien. Kies nu ‘View
Report’.
Je ziet nu het volgende overzicht:

Het verschil met ‘overzicht t.b.v. van werkgever’ is dat hier het onderdeel ‘Vangnet’ niet
zichtbaar is. Dit is niet relevant voor de verzekeraar, aangezien het UWV de uitkering van
een medewerker op zich neemt wanneer er sprake is van de vangnetregeling.

26 van 30

Verzuimstatistieken
Wanneer je gedetailleerde verzuimstatistieken voor je organisatie wilt bekijken, kies je voor
‘Verzuimstatistieken’.
Het volgende scherm verschijnt:

Doordat er vele keuzemogelijkheden zijn, is het mogelijk om een gedetailleerd en specifiek
document te genereren. Kies nu ‘View Report’. Het rapport met de verzuimstatistieken
verschijnt vervolgens op je beeldscherm.
Je kunt er nu voor kiezen om het overzicht te exporteren in verschillende bestanden.
Hiervoor moet je naar de volgende icoontjes in het overzicht.
Je kunt er nu voor kiezen om het overzicht te exporteren in verschillende bestanden.
Voor het opslaan van het overzicht ga je naar de blauw diskette met het groene pijltje

Nu kun je het overzicht exporteren en opslaan naar het programma van je keuze.
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9. Activiteiten
Door deze knop aan te klikken, verschijnt het volgende scherm:

In deze kalender kun je zien wanneer activiteiten zijn uitgevoerd op dossiers waar jij
casemanager van bent.
De datum van vandaag is grijs gemarkeerd. Als je een datum selecteert, wordt deze rood.
De gekleurde vakjes met een . geven aan dat er een of meerdere activiteiten hebben
plaatsgevonden op dossiers.
Wanneer je wilt zien wat er op een bepaalde datum is gebeurd, klik je op de betreffende
datum. Vervolgens verschijnen er onder de kalender regels waarin in het kort de activiteit
wordt getoond.

Wanneer je een uitgebreidere toelichting wilt zien, kun je klikken op > .

Vervolgens wordt het dossier waar deze melding bij hoort, getoond.
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10.

Signaal

De knop ‘Signaal’ in het hoofmenu geeft aan dat de Verzuimmanager nieuwe activiteiten
en/of berichten heeft geplaatst in de dossiers waar jij Verzuimmanager van bent. Het getal
in het rode vakje geeft het aantal berichten aan die klaar staan.

Als je op ‘Signaal’ klikt, krijg je een overzicht te zien van alle dossiers waar nieuwe
activiteiten op zijn verricht.

Door op het dossier te klikken, opent het dossier zich. Bij de optie ‘Activiteiten’ in het
dossier-scherm kun je vervolgens het nieuwe bericht of activiteit terugvinden.
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Een Signaal kan voor “gelezen” worden gemarkeerd, door op het rode vinkje achter de
melding te klikken.

De melding verdwijnt dan uit je Signaal-overzicht.

11.

Nieuws

Onder de knop ‘Nieuws’ vind je algemene nieuwsberichten geplaatst door Capability. Bv wat
de wijzigingen en toevoegingen zijn in een nieuwe versie van de Verzuim app.
Wanneer er een nieuw nieuwsbericht is, zal er een uitroepteken in de knop zichtbaar zijn. Na
het lezen zal deze verdwijnen totdat er weer een nieuw nieuwsbericht is geplaatst.

12.

Profiel

Onder de knop ‘Profiel’ kun je je wachtwoord wijzigen. Wij adviseren je om dit regelmatig te
doen.

13.

Taal

In het Inlogscherm heb je de optie rechtsboven om de App in het Engels of Duits te lezen.
Tip: Een andere optie is om de gehele site te vertalen inclusief de opmerkingen vanuit de
Verzuimmanager. Hiervoor maak je gebruik van Google Translate. Dit kan je oproepen door met een
rechter muisklik op de site te doen en vervolgens voor Translate/Vertalen te kiezen.
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