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1. Inloggen
https://mijnmfpayroll.nl
» U kunt pas met Mijn MF Payroll werken als MF Payroll uw e-mailadres en 06 nummer
heeft.
» U krijgt automatisch een e-mail om uw account te activeren.
» Zodra u op ‘Activeer’ hebt geklikt krijgt u een SMS bericht met een éénmalige pincode
die u in onderstaand scherm moet invullen.

» Klik dan op ‘Ga verder’.
» Nu kan er een wachtwoord worden aangemaakt.

» Zodra u op ‘Ga verder’ klikt komt u in onderstaand scherm, waarin u uw wachtwoord
kunt invoeren en via het dashboard verder kunt werken.

2. Aanmelden van medewerkers
» Als u actief bent, krijgt u deze toegang tot het dashboard:

» In het dashboard kunt u een nieuwe kandidaat via ‘Aanmeldingen’ aanmelden door op de
plus te klikken (rechts in het scherm).

Bedrijf X
Jan Mulder
jan@bedrijfx.nl
Peter

de

20-11-2017
CAO niet in lijst
Administratief medewerker

Vries

» Nadat de naam, e-mailadres etc. van de payroll kandidaat is ingevuld, ontvangt de
kandidaat een uitnodiging in zijn/haar mailbox waarin hij/zij wordt uitgenodigd zijn/haar
gegevens compleet te maken.

Je bent geregistreerd als Administratief medewerker bij
Bedrijf X
Beste Peter de Vries,
Op ons portal ben jij geregistreerd voor een functie. Het betreft de functie:
“Administratief medewerker” bij “Bedrijf X”. Klik op de button [Accepteer] en vul de
gevraagde gegevens in.
Houd je Burgerservicennummer (BSN) bij de hand, want deze is nodig voor
registratie.

» Zodra de kandidaat zijn/haar gegevens heeft ingevuld en akkoord heeft bevonden, ontvangt u een e-mail om de aanmelding verder aan te vullen.
Bijvoorbeeld:
Uw medewerker heeft de gegevens ingevuld
Beste Jan Mulder,
Uw nieuwe medewerker heeft zijn/haar gegevens ingevuld. Klik
op onderstaande link om resterende gegevens in te vullen.
Administratief medewerker Peter de Vries bij Bedrijf X

» Uw acties zijn in het rood aangegeven.
» U controleert en accordeert de identiteit van de medewerker. Het ID-bewijs wordt door u
geüpload door naar het tabblad van de medewerker te gaan. De kopie van het ID-bewijs
dient ter verificatie dubbel ondertekend te worden. Zowel door de payrollkracht als door u als
opdrachtgever. Bij een id-bewijs dient voor- en achterkant gekopieerd te worden. Bij een
paspoort het gegevensblad met foto en het blad met BSN.

Naam en handtekening payrollkracht

Naam en handtekening opdrachtgever

Hoe controleert u een ID-bewijs:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/wat-moet-ikals-werkgever-doen-om-te-voldoen-aan-de-identificatieplicht
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Jan Mulder

» U klikt op de knop wijzigen om het ID-bewijs te kunnen uploaden.
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» Wanneer de verplichte gegevens zijn ingevuld, kunnen de gegevens opgeslagen worden.
Bij het opslaan verschijnt er een pop-up of de plaatsing afgerond of afgewezen moet
worden.

Administratief medewerker

Jan Mulder

» Na afronden gaat er een e-mail naar MF Payroll dat de contracten aangemaakt kunnen
worden.

3. Tekenen van contracten
Voor de voortgang van het proces is het zeer belangrijk dat u het contract als eerste
tekent. Daarna kan uw medewerker het contract tekenen.
1. U krijgt een e-mail met een “deeplink” (alert) om contracten te tekenen.

Kandidaat:

2. U opent het te tekenen document. Onderaan vinkt u het vakje ‘Ik heb dit document
gelezen’ aan.
Daarna klikt u op ‘Tekenen’ of ‘Afwijzen’.

• Tekenen
U krijgt via uw mobiel een pincode die ingevuld moet worden. U vult de pincode in en
klikt op tekenen. Gelijk daarna krijgt u een melding dat het contract getekend is.

• Afwijzen

Kandidaat:

U opent het te tekenen document. Onderaan vinkt u het vakje ‘Ik heb dit document
gelezen’ aan.
Daarna klikt u op ‘Afwijzen’.

U krijgt dan gelijk het volgende scherm te zien waarin u de reden van afwijzing moet
aangeven.

Daarna klikt u op ‘Afwijzen’.

Kandidaat:

4. Hierna krijgt u weer een e-mail met het aangepaste contract ter goedkeuring. Deze kunt u
vervolgens tekenen.
5. Uw medewerker heeft ook een deeplink gekregen om het contract te tekenen.
Hij/zij kan het contract tekenen als u uw contract heeft getekend.
» Er kunnen ook andere documenten naar u gestuurd worden die niet getekend hoeven te
worden. Deze kunt u in het volgende tabblad terugvinden:

4. Invoeren declaraties
4.1 Contactpersoon voert zelf in en keurt goed
» Wanneer er een declaratie klaarstaat krijgt u een e-mail.
» Klik op ‘Bekijk alle’ en u kunt u aanmelden.
» Nu komt u in het volgende scherm (bij gebruik van PC).

» Klik op de declaratie waarvan u de uren wilt invoeren.

» U kunt de uren eventueel tussentijds invoeren en opslaan middels de knop
‘Opslaan’.
» Er kunnen eventueel ook nog documenten toegevoegd worden door op tabblad
‘Bijlage’ te klikken en het desbetreffende document toe te voegen en opslaan.

» Als alles is ingevuld en/of bijgevoegd, drukt u op ‘Opslaan’ en daarna op ‘Indienen’.
» U krijgt nu ook een melding dat u de uren moet goedkeuren/afwijzen. D.m.v. de knop
‘Actie’ kunt u goedkeuren/afwijzen.

4.2 Medewerker voert uren in en contactpersoon keurt goed
» Mocht de medewerker de declaratie invoeren, dan kunt u de declaratie goed- of afkeuren.
» Bij afkeuren vult u de reden van afkeuring in.
» De medewerker krijgt een melding met de mededeling dat er een declaratie is afgekeurd,
inclusief de reden.
» De declaratie krijgt status ‘Afgewezen’.
» De medewerker corrigeert de declaratie en dient deze weer in, waarna u de declaratie
alsnog kunt goedkeuren.

5. Plaatsen van reacties
» Eventuele wijzigingen waardoor de plaatsing moet worden gewijzigd, kunt u d.m.v.
‘Reacties’ doorgeven.
» Klik op de plaatsing waarbij de wijziging moet worden aangebracht.

» Schrijf een reactie en voeg een persoon toe voor wie de notificatie is bedoeld.
Degene die dit ontvangt weet dan wat hij moet doen en kan eventueel een reactie terugzenden. Klik op ‘Voeg reactie toe’.

6. Wachtwoord vergeten
» Bent u het aangemaakte wachtwoord vergeten, ga dan naar de site waar u moet
inloggen en klik op ‘Wachtwoord vergeten’.
» Daarna krijgt u onderstaand scherm en vult u uw e-mailadres in en klik op ‘Verzenden’.

» U krijgt een bericht in uw mailbox.

Beste Jan Mulder

» Als u op ‘Wijzig wachtwoord’ hebt geklikt ontvangt u een SMS op uw mobiel.
In deze SMS staat een code vermeld die u in onderstaande balk moet ingeven.

» Voer de code in en klik op ‘Ga verder’.
» Hierna kunt u uw nieuwe wachtwoord ingeven. Druk vervolgens op ‘Ga verder’.
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