Module Personeel (optioneel)
PERSONEEL
De module Personeel is een van de ruim 30 optionele
modules van e-Captain. Met de module Personeel is het
mogelijk om een urenregistratie van gewerkte uren,
verlofuren en kilometerregistraties bij te houden. Uw
personeelsleden kunnen eenvoudig zelf alles bijhouden via
Mijn Captain, zodat u zelf alleen nog maar hoeft te
controleren en accorderen. Daarnaast kunt u verlof- en
vakantie aanvragen behandelen en verwerken. Deze worden
vervolgens ook in de urenregistratie opgenomen.
PERSONEELSLEDEN AANMAKEN EN BEWERKEN
U kunt met deze module personeelsleden aanmaken en
bewerken. U kunt gegevens invullen van loon en financiën,
contactinfo. U kunt het personeelslid toevoegen aan
verschillende groepen. Via Mijn Captain kunt u voor uw
personeelsleden een wachtwoord instellen en
inloggegevens opvragen.

FINANCIËLE REGISTRATIE
Met deze module kunt u een urenregistratie van gewerkte
uren en nog te werken uren bijhouden. U vult de gegevens
in die u met het personeelslid bent overeengekomen in de
arbeidsovereenkomst. Het gaat om zaken als het salaris,
vergoedingen, te werken uren, etc. De te werken dagen en
uren worden meegenomen in de urenregistratie. De velden
die u hier invult zijn uitsluitend informatief.

Verlof- en vakantie uren registratie
Door middel van de module Personeel kunt u eenvoudig
verlof- en vakantie uren bijhouden. U heeft zicht in de
aangevraagde uren, toegekende uren en al gebruikte verlofen vakantie uren. Personeelsleden kunnen dit allemaal
eenvoudig zelf invoeren, waardoor u enkel nog aanvragen
hoeft te controleren en accorderen.

KILOMETER REGISTRATIE
Uw personeel kan ook de kilometer registratie in e-Captain
invoeren. Zo wordt alles makkelijk op één plek bijgehouden,
wat het voor u mogelijk maakt in slechts een paar klikken
alle registraties te controleren en accorderen.

MODULE 6 WEKEN GRATIS PROBEREN
Onze optionele modules, enkele modules waaronder de
module Online betalen uitgezonderd,
kunt geheel
vrijblijvend 6 weken uitproberen. Informeer er naar bij een
van onze medewerkers.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de module
Factureren of e-Captain in het algemeen neem dan contact
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op met een van onze medewerkers: mail
helpdesk@e-captain.nl of bel met 073-614 14 40.
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