Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Instructie e-mail Declaree
U heeft een e-mailbericht ontvangen van het e-mailadres
noreply@declaree.com met daarin een uitnodiging om gebruik te gaan maken
van Declaree. Declaree is het programma dat de SBOH vanaf heden gebruikt
om de declaraties van de aios te verwerken. U gaat dit programma gebruiken
voor het beoordelen en goedkeuren van dienstkilometers van uw aios. Het
bericht van Declaree bevat een link om de uitnodiging te accepteren. Als u op
deze link klikt, activeert u uw account en kunt u direct een eigen wachtwoord
aanmaken. Mocht u de e-mail niet hebben ontvangen, controleer dan uw
spambox.
Nadat u uw account heeft geactiveerd, kunt u inloggen. Dit doet u altijd met
het e-mailadres waarop u de uitnodiging heeft ontvangen.
De makkelijkste manier om declaraties te beoordelen is via de smartphoneapp. U kunt de app downloaden via App Store of Google Play. U logt in met uw
e-mailadres en het eerder ingestelde wachtwoord. Als u geen gebruik wilt
maken van de app, kunt u ook via uw pc declaraties beoordelen.
Eenvoudig dienstreis-declaraties beoordelen via Declaree
1. Melding per e-mail
U ontvangt per e-mail van het e-mailadres noreply@declaree.com een
melding dat er een declaratie is ingediend ter beoordeling. Vanuit deze
e-mail kunt u het rapport direct openen om te beoordelen.
U kunt ook via de app of webapplicatie zien welke declaraties bij u ter

goedkeuring staan. U logt in en gaat naar ‘rapporten’. In de app kunt u
bovenin het scherm filteren. Zorg ervoor dat hier ‘ter goedkeuring’
staat.
2. Declaraties beoordelen
U klikt op het ingediende rapport zodat u de ingediende declaratie
kunt controleren. Er kunnen meerdere declaraties in één rapport zitten.
Aan de aios is gevraagd declaraties zoveel mogelijk te bundelen over
een maand.
Goedkeuren
Is het rapport akkoord, kiest u voor ‘goedkeuren’. Er opent dan een
nieuw scherm; hier kan eventueel een bericht worden meegegeven aan
de SBOH. Dit is niet verplicht.
Afkeuren
U kunt een heel rapport afkeuren of een bepaalde declaratieregel in
een rapport. In beide gevallen verschijnt een nieuw scherm waar de
reden kan worden meegegeven.
Betekenis kleuren
De status van de ingediende declaraties wordt aangegeven met verschillende
kleuren die elk een andere betekenis hebben:
Oranje = ingediend
Groen = goedgekeurd
Rood = afgekeurd
Grijs = verwerkt
Urenregistratie
De urenregistratie van aios blijft u via de bestaande portal beoordelen, zoals u
dat nu gewend bent.
Mocht u na het lezen van bovenstaande uitleg toch nog vragen hebben, neem
dan contact op.
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