Instructie voor koppeling
Checkinatwork
Algemene werking Checkinatwork
Bij elke 1e ingaande beweging per dag van een gebruiker zal er binnen enkele minuten een aanmelding verzonden worden naar Checkinatwork op uw
locatie.

Vooraanmelding met Checkinatwork		
Maakt u gebruik van een vooraanmeldpagina waarbij de nieuwe kaarthouder zijn Checkinatwork gegevens, zoals INSS of Limosa ID, zelf vooraf invult
dan hoeft u deze alleen te controleren alvorens een kaart en toegangsrechten te koppelen.

Toevoegen of aanpassen Checkinatwork gegevens
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INSS *******
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2.

Bewerk of voeg een nieuwe gebruiker toe.
Vul of controleer bij Belgische werknemers onder info velden het Vat-number. Bijvoorbeeld BE0123456789 Let op alleen letters en cijfers!
Vul of controleer bij Belgische werknemers onder Limosa velden het INSS. Bijvoorbeeld 12345678910 Let op alleen de 11 cijfers van het
rijksregisternr! De Limosavelden moeten leeg gelaten worden.
Vul of controleer bij buitenlandse werknemers onder Limosa velden het INSS, Limosa Id, start en einddatum. Let op alleen de 11 cijfers van het
Belgisch identificatienr en 17 cijfers van het meldingsnummer!

3.

De tewerkstellingsperiode kan eventueel ook ingesteld worden bij de begin en einddatum van de gebruiker indien gewenst.

Toevoegen extra Limosa ID terwijl huidige nog geldig is
Indien de huidige Limosa ID verlopen is kan deze direct worden overschreven worden met de nieuwe informatie. Is de huidige Limosa nog geldig. Dan
kan het nieuwe Limosa ID voor de volgende periode al worden ingevuld bij het opvolgende Id nummer. Het systeem schakelt dan automatisch over op
de nieuwe Limosa ID na het verstrijken van de einddatum van de oude.

Bekijken Checkinatwork meldingen
In het Dashboard vind u bij Notificaties de link naar de status van Checkinatwork meldingen. Hier kunnen met diverse filters (datum en gebruiker) de
gewenste meldingen ingezien worden.
De meldingen bestaan uit de naam van de gebruiker, INSS of Limosa, locatie, loggings en status.
De status kan uit de volgende meldingen bestaan:
SENT

melding verzonden;

OK

melding geaccepteerd;

NO

melding niet geaccepteerd, ongeldige INSS, Vat-number of Limosa ID

Registraties per mail ontvangen
Graag ontvangen wij het emailadres waarop u de (on)succesvolle registraties per email wilt ontvangen. Met regelmaat ontvangt u dan een email met
daarin de succesvolle registraties maar ook vooral ook de onsuccesvolle registraties met foutmelding zodat u daar actie op kunt ondernemen.

