
Handleiding invoeren urenstaat 
via de Saman Webapplicatie

Ga naar: www.samangroep.nl/medewerkers

Via de link op deze pagina kun je inloggen om je urenstaat in te voeren. Je kunt alleen inloggen, als je van 
P&O of je Bedrijfsleider de inloggegevens hebt ontvangen. Voor uitleg over invoer van je uren klik je op de 
link Handleiding webapps uren, je krijgt dan deze Handleiding te zien.

Om in te loggen, klik je op de link klik hier:

en vervolgens log je in op de webapplicatie:

Gebruikersnaam: zoals opgegeven
Wachtwoord: zoals opgegeven
Daarna kiezen voor Urenstaten en vervolgens de juiste weekstaat kiezen



In dit scherm (Tab Uren) de juiste/gewenste datum kiezen (bovenaan).

Er zijn 3 keuzes voor invullen uren t.w. Werkbon, Project of Taak.
✓   Werkbon:    Uren registreren via de werkbon die je hebt staan/doorgekregen.
✓   Project:      Uren registreren op een Project.
✓   Taken:  Uren invullen zoals Vakantie, Ziekte of Zaakuren.

Werkbon
Na de + bij Werkbon aan te klikken kom je in onderstaand scherm, hierin kun je kiezen voor zoeken in 
werkbonnen. Je kunt hier een werkbonnummer invoeren en vervolgens de uren die je gewerkt hebt hierop 
invullen. Komt de betreffende werkbon niet in beeld dan kun je eerst nog kijken of je filter goed staat via de 
knop Filters. Zodra je die opent kun je de zoekopdracht aanpassen/uitbreiden.

Het invullen van uren na de + bij Projecten en Taken spreekt voor zich.



Taak en omschrijving worden nu standaard gevuld. Indien op de werkbon een ANDERE taak aangegeven 
is, deze overnemen! Anders de taakomschrijving altijd accepteren, ook als het een andere taak is dan je 
gewend bent.

Als je een vergissing hebt gemaakt of je wilt iets corrigeren, klik je op Bewerken, je past het aan en kiest 
weer voor Opslaan. Als je de boeking helemaal wilt verwijderen, klik je op Verwijderen.



Zaakuren, verlof, ziek, scholing, overig:

Voor het invoeren van overige taken, zoals zaakuren, verlof, scholing, ziek hoef je alleen de Taak in te 
vullen. Als je niet precies de code of de naam weet, kun je in het veld een deel van de omschrijving invullen 
en dan laten zoeken. Je zult dan een selectie zien waar je zoekterm in voorkomt.

Laden
Taak 024 is voor laden (met toevoeging van letter per afdeling).

Als het laden betrekking heeft op een specifieke werkbon of project dan vul je dit in op dezelfde manier als 
de andere uren die je maakt voor die werkbon, dus Taak en aantal invullen.

Kun je de laadtijd niet specifiek toewijzen aan een werkbon of project dan is er nog de algemene Taak 024 
(zonder toegevoegde letter).

Notitie/Opmerking
De Tab Notitie/Opmerking is bedoeld om bijvoorbeeld een intern bericht te kunnen doorgeven wat van 
belang is voor de urenstaat. Op kantoor kunnen ze bij de urenstaat deze notitie zien en er zo nodig op 
reageren.

Afsluiten
Als je de hele week hebt ingevoerd  kun je een controle doen via de Tab Urenstaat, je kunt dan zien hoeveel 
uren je hebt ingevuld en hoeveel je er volgens het voor jou geldende arbeidspatroon moet invullen. Als dit 
verder akkoord is kun je de urenstaat Gereed melden, daarmee zet je de urenstaat klaar ter controle voor je 
leidinggevende. Let op: Een urenstaat die je Gereed hebt gemeld kun je daarna niet meer wijzigen. Indien 
gewenst kun je voor je eigen administratie nog een afdruk maken. Het is overigens ook altijd mogelijk om 
de oude urenstaten altijd zelf terug in te zien.



Afmelden
Zodra je uren of werkbonnen zijn ingevuld meld je je tenslotte af via "Afmelden". Doe dit altijd anders is er 
kans dat je gegevens niet correct zijn/worden opgeslagen of verwerkt.

Bekende fouten en vragen
Ik zie geen Urenstaten staan die ik kan/moet invullen.
Neem dan contact op met kantoor (administratie of P&O), wellicht zijn er voor jou voor deze periode nog 
geen urenstaten aangemaakt of doorgezet naar de weburen omgeving.

Ik heb geen werkbonnummer
Vul dan het projectnummer in. Als je dat ook niet hebt: vraag evt. je collega op hetzelfde werk of bel met 
kantoor en vraag het na. Zorg er dus voor dat je bij doorgebelde opdrachten altijd een werkbonnummer 
krijgt!

Wanneer je overige vragen of problemen hebt met het invoeren van je urenstaat vraag het indien mogelijk 
eerst aan je directe collega, misschien weet die de oplossing voor je vraag. Lukt dat niet vraag het dan je 
Projectleider of evt. Administratie of P&O. 

Bedankt voor je medewerking. Succes!
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