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Handleiding urenregistratie voor klant: 

Als klant krijgt u een password om in te loggen. Deze inlog kunt u gebruiken om de gedeclareerde uren van de 
werkende uitzendkrachten  te accorderen.  Deze geaccordeerd uren registraties verwerkt Undutchables tot een 
betaling aan de uitzendkrachten en facturatie aan uw bedrijf. Om er zeker van te zijn dat we de betaling aan uw 
uitzendkracht op tijd kunnen uitvoeren vragen we u de uren op maandag voor 19.00 uur te accorderen.  

Toegang tot het portal verkrijgt u via; www.undutchables.nl  
U navigeert naar de tab “clients” en vervolgens selecteert u “undutchables portal”. URL; 
https://nwportal.undutchables.nl/customer

Noot: Als het portal niet wordt getoond zoals in deze handleiding, dan kunt u overwegen gebruik te maken van 
Firefox of dit portal toe te voegen aan uw toegestane websites in Internet Explorer.  

http://www.undutchables.nl/
https://portal.undutchables.nl/customer/Default.aspx?login=true&ReturnUrl=/customer/
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Stap 1: 
U kunt uw voorkeur taal kiezen en inloggen door ingeven gebruikersnaam en wachtwoord. 

Stap 2: 
Klik op uren goedkeuren. Selecteer uw uitzendkracht om op de naam te klikken. U krijgt een overzicht te zien 
van de week/weken die u nog moet goedkeuren. 

Indien hier niets wordt getoond, zijn er geen te accorderen uren aangeboden door uw uitzendkracht.  

Stap 3:  
Vink de approve veld aan om de uren goed te keuren. Of klik op Approve all om alle uren in een keer 
goed te keuren. 
Mochten de uren afgekeurd zijn, geef dan de reden in het tekstveld en niets aanvinken.
Klik op process als u klaar bent of klik op process next als u klaar bent en wilt naar de volgende gaan. 
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Stap 4: 
Undutchables kan nu de geaccordeerde uren verwerken. 

De uitzendkracht dient de afgekeurde uren te corrigeren waarna u via stap 2 en 3 weer dient te accorderen.  
U kunt een overzicht van de goedgekeurde uren filteren per resource/project/week. Dit overzicht is te vinden 
onder “goedgekeurde uren”. 




