
Checklist - randvoorwaarden deelname onboarding sessie
Youforce app (4 juli 2022)

Om de sessie op 4 juli soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat alle deelnemers ook
daadwerkelijk met de Youforce app aan de slag kunnen. We willen tijdens de sessie zo min
mogelijk tijd hoeven besteden aan het installeren van de app, inloggen, test manager
account opzetten, etc. en vragen je onderstaande checklist vooraf goed door te nemen.
Deze randvoorwaarden zijn van belang voor deelname aan de sessie. Mocht je hier niet
uitkomen, dan kan je contact opnemen met onze service desk.

Youforce app geïnstalleerd en geopend?

Ik heb de Youforce app gedownload op mijn telefoon en ik kan inloggen. Na het inloggen
zie ik mijn eigen personeelsdossier, salarisstroken en profiel
--> Lukt het niet? Kijk deze video voor Android, deze video voor Apple of bekijk de Quick
Reference Card.

Nieuwe inloggen voor professionals gebruikt?

Ik kan met mijn Professional-account voor Youforce inloggen via
https://admin.youforce.com/
--> Lukt het niet? Volg de stappen uit de ''Werkinstructie 2FA voor professionals" die te
vinden is op  de Visma|Raet Community

Salarisadministratie opgenomen in organisatiestructuur HR Core Online (Beaufort)

Mijn collega's van de salarisadministratie zijn opgenomen in de organisatiestructuur van
HR Core Online (Beaufort)
--> Salarisadministratie nog niet geautoriseerd? Lees in de release notes van 2019-03 hoe je
dit eenvoudig doet.

Test manager account beschikbaar

Ik beschik over een test manager Youforce-account

Deze test manager is in de organisatiestructuur van HR Core Online (Beaufort)
geautoriseerd voor meerdere medewerkers

Met dit test manager Youforce-account heb ik succesvol ingelogd op de Youforce app
--> Beschik je hier niet over? Dan kan je niet zelf de functionaliteit ziek- en hersteld melden
door de manager testen en kan je in de sessie niet zien hoe een manager een declaratie
goedkeurt.

https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-APP/Download-en-eerste-inlog-in-de-Youforce-app-voor-Android/ta-p/429482
https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-APP/Download-en-eerste-inlog-in-de-Youforce-app-voor-Apple/ta-p/429483
https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-APP/tkb-p/nl_ra_Youforce_App_knowledge/label-name/quick%20reference%20cards
https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-APP/tkb-p/nl_ra_Youforce_App_knowledge/label-name/quick%20reference%20cards
https://admin.youforce.com/
https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-Portaal/Het-nieuwe-inloggen-via-2-factor-authenticatie/ta-p/471091?attachment-id=13380
https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-Portaal/Het-nieuwe-inloggen-via-2-factor-authenticatie/ta-p/471091
https://community.visma.com/t5/Releases-Youforce-HR-Core/HR-Core-Beaufort-2019-03-V2/ta-p/459027

