Genus Hours for Kelly Services

Hjelpeguide
for oppdragsgivere
godkjenning og oppfølging av timer

1. Innlogging
Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services benyttes
web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no). Bruken av denne forutsetter at du
har mottatt en epost med informasjon om brukernavn og passord. For de av brukerne som benyttet
den gamle applikasjonen «Web Time» (før 28. april 2013) så er brukernavn og passord det samme
som før.
Ta kontakt med din ansvarlige konsulent i Kelly Services dersom du ikke har mottatt epost med
innloggingsinformasjon, eller forsøk «Glemt passordet?» funksjonen på innloggingssiden dersom du
er usikker på passordet ditt.
Ditt brukernavn er det samme som den epostadressen du har oppgitt til Kelly Services.

2. Oversikt
Følgende møter deg når du logger på Genus Hours:

Timelister
Timelister til behandling
Denne oversikten inneholder timelister som er innsendt av vikarer, klare for å godkjennes
Fullførte timelister
Søk i tidligere godkjente og prosesserte timelister

Statistikk
Utforsk sum av timer og fravær under behandling og historisk, fordelt på måned, år, kvartal og per
vikar eller avdeling.

Profil og visningsvalg
Menyen øverst til høyre, lar deg velge språk, bytte mellom ulike visningsnivå, samt endre basis
brukerinformasjon

3. Kontroll av timelister
Som kundekontakt har du anledning til å kontrollere timelister som medarbeiderne sender inn.
Timelister som det ikke klages på, anses som godkjent, og klare til avlønning og fakturering.
Frist for innlevering av timelister for medarbeiderne er ved midnatt den 15. og ved midnatt siste dag i
hver måned, som godkjenner har du påfølgende 2 virkedager til å kontrollere eventuelt avvise
timelisten. Etter dette vil timelistene bli behandlet internt i Kelly og avvisning vil ikke lenger være
mulig. Skulle det ved mottak av faktura vise seg at det allikevel er feil som ikke er oppdaget, ber vi
deg ta kontakt med din kontakt i Kelly Services
Kelly Services vil sende deg en e-post noen dager i forveien for å minne om ovennevnte rutine.

Timelister til behandling
Listen som vises etter innloggin er “Timelister til behandling”. Dette er alle timelister innsendt av en
av dine innleide medarbeidere, klare for godkjenning. En linje tilsvarer en timeliste. Listen kan
sorteres på alle kolonner ved i klikke på kolonneheaderen.
Ikonet
i statuskolonnen indikerer hvilken halvmåned timelisten gjelder for. Ikonet vist her er for
andre månedshalvdel.
Du kan godkjenne multiple timelister direkte fra listen “Timelister til behandling” ved å markere disse
og trykke “Godkjenn valgte», eller du kan klikke på en rad for å se detaljer eller sende inn en klage.
Ved godkjennelse forvinner timelisten fra listen «Timelister til behandling», men er å finne igjen
under «Fullførte timelister».

Se detaljer / Send klage
Klikk på timelisten du ønsker å kontrollere. Detaljene vil vises.

Det er viktig at du kontrollerer timene for hver dag, samt “Type” på hver timeføring. Dersom en
medarbeider har hatt fravær, skal type angis som en fraværskode, og ikke «Normal» eller «Overtid».
Du bør også kontrollere overtidstimer.
Listen av tilgjengelige timetyper som medarbeider kan angi er:

Send klage / kommentar
Er det registrert feil i timelisten fra medarbeiderens side har du nå mulighet til å legge inn en
kommentar (nederst på timelisten) til Kelly og klikke på «Send klage» (øverst på timelisten). Dette
gjør at timelisten stopper opp, og behandles manuelt. Merk at det er påkrevd med en kommentar for
å kunne klikke på «Send klage».
OBS! Dersom du legger inn en kommentar og trykker «Godkjenn» vil timelisten også flagges i Kellys
systemer. Det er derfor viktig at eventuelle kommentarer KUN gjelder spesifikke ting direkte relatert
til timeregistreringen. Alle andre henvendelser til Kelly må skje via e-post eller telefon.

Godkjenn timeliste
Timelisten kan også godkjennes fra detaljvisningen på samme måte som fra “Timelister til
behandling”. Dette gjøres ved å trykke på knappen «Godkjenn» øverst på timelisten. Timelisten vil
forsvinne fra listen «Timelister til behandling».

Endre visningsnivå
Når du logger inn, er standard visningsnivå “Kontaktvisning”. Dette betyr at listen med timelister til
behandling er de som er innsendt av medarbeidere hvor du står oppført som ansvarlig kundekontakt.

Dersom du har tilstrekkelig rettigheter, kan du endre til



Selskapsvisning: Se eller godkjenn timelister for medarbeidere hvor ansvarlig kundekontakt
jobber i samme selskap som deg.
Avdelingsvisning: Se eller godkjenn timelister for medarbeidere hvor ansvarlig kundekontakt
jobber i samme avdeling som deg.

Merk at begrepet “Selskap” og “Avdeling” refererer til organiseringen i Kelly sine systemer, og
stemmer ikke alltid 100% med den faktiske organisatoriske inndelingen til selskapet ditt.

4. Fullførte timelister
Listen med fullførte timelister lar deg søke i historiske timelister, enten ved hjelp av fritekst eller per
periode.

5. Statistikk
Se sum av timer per måned, år, kvartal, medarbeider eller avdeling.

6. Vanlige spørsmål
Jeg mangler brukernavn og passord, hva gjør jeg?
Kontakt din konsulent i Kelly og få tilsendt passord. Brukernavn er likt den epostadressen som Kelly
har registrert på deg

Jeg har glemt passordet
Velg «Glemt passordet» i innloggingsskjermbildet

Jeg ønsker å endre brukernavn (epostadresse) eller passord
Gå til menyen øverst til høyres, og velg «Min profil». Her har du valget «Endre» ved siden av
epostadressen og passordet ditt.

