Handleiding
Hero

Introductie
Hero is een urenregistratie applicatie. In deze handleiding wordt de basisfunctionaliteit van Hero
beschreven. Hero is een applicatie welke is ontwikkeld voor Windows, IOS en Android.
Hero installeren op Android:
Om Hero te gebruiken moet u de applicatie downloaden en installeren vanuit de Google Playstore.
Hieronder staan de installatie stappen:
1. Open de Playstore
2. Zoek op “Hero”
3. Scroll eventueel naar beneden
4. Selecteer Hero en Klik op installeren
Hero installeren op Windows:
Om Hero te gebruiken moet u de applicatie downloaden en installeren vanuit de Windows Store.
Hieronder staan de installatie stappen:
1. Open de Windows Store
2. Zoek op “Hero”
3. Filter bij “Afdelingen” op “Apps”
4. Filter bij “Categorie” op “Alle Categorieën”
5. Scroll eventueel naar beneden
6. Selecteer Hero en Klik op installeren
Hero installeren op IOS (Iphone, Ipad):
Om Hero te gebruiken moet u de applicatie downloaden en installeren vanuit de App Store.
Hieronder staan de installatie stappen:
1. Open de App Store
2. Zoek op “Hero”
3. Scroll eventueel naar beneden
4. Selecteer Hero en Klik op installeren
Hero starten en inloggen
Om Hero te starten opent u het Hero icoon. Voer hierna de login gegevens in. Deze bestaan uit:
- Token (Bedrijfsnaam/omgeving)
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

Hero
In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Uitleg functies en onderdelen
2. Aanmaken van een urenregistratie
3. Aanpassen/verwijderen van een urenregistratie

Uitleg functies en onderdelen
Rooster:
Toont het aantal beschikbare uren op basis van het werkrooster.
Totaal per dag:
Toont het aantal geboekte uren van de betreffende dag. De rode cijfers geven aan hoeveel uur er
nog resterend is op basis van het werkrooster.
Totaal deze week:
Het totaalaantal geregistreerde uren van de huidige week.
Actueel:
Deze toont de geplande taken toegekend aan een specifieke
gebruiker.
Overige
Deze toont alle beschikbare taken welke zijn toegekend aan
een mobiele applicatie.
Indirect:
Deze toont de timesheet taken.
Registraties
Bij registraties worden alle opgeslagen uren van de
betreffende dag getoond.

Aanmaken van een urenregistratie
Stap 1:
Start Hero en log in.
Stap 2:
Selecteer een taak waarvoor u de tijdregistratie wilt
uitvoeren.
Stap 3:
Klik op

naast de taak.

De U staat voor: Uren
De R staat voor: Reisuren

Stap 4:
Er opent een nieuw venster.
Hier kunt u de uren registeren. Dit kunnen werkuren (de
bovenste) of reisuren (de onderste) zijn.
Via de min en plus knop kunt u de tijd aanpassen. Als u
de uren heeft ingevuld drukt u op het groene vinkje om
de uren op te slaan of op de rode kruis om de registratie
te annuleren.

Stap 5:
U bent weer terug in het hoofdscherm. De ingevoerde uren kunt u definitief maken door deze op te
slaan. Dit kan door onderstaand icoon te gebruiken:

Aanpassen/verwijderen van een urenregistratie*
Stap 1:
Start Hero en log in
Stap 2:
Ga naar het kopje “Registraties”
Stap 3:
Selecteer de tijdregistratie welke aangepast moet worden
Stap 4:
Wijzig de tijdsregistratie met de plus en de min knop. Met de rode knop kunt u de registratie
verwijderen

Wanneer er wijzigingen zijn gemaakt klikt u op de groene knop.

*Hero kan ook ingesteld zijn waarbij de (reis)uren niet aangepast of verwijderd kunnen worden

