
 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

In deze snelgids worden de meest gebruikte functionaliteiten van uptodate in 

het kort toegelicht. Een uitgebreide handleiding uptodate is via een linkje in het 1e 

scherm te downloaden. Daarnaast bevat uptodate een uitgebreide online help die u op elk 

gewenst moment kunt raadplegen. Deze online help is altijd up-to-date! 

 

Hoofdstuk 2 Inloggen 

 

 Ga naar www.vitaconhrservices.nl 

 Klik aan de rechterkant op de loginknop: online diensten 

 Klik hierna op: Verzuimsignaal login 

 Vul uw inlognaam en wachtwoord in 

 Klik op Inloggen 

 

Hoofdstuk 3 Werknemers 3.1. 

Werknemer zoeken 

Klik op de snelkoppeling “Werknemer Zoeken”. 

De werknemers worden gepresenteerd. 

Via het zoekveld (rechts bovenin) kunt u een werknemer zoeken op b.v.  

achternaam, BSN nummer, adres, woonplaats enz.. 

 Door op de (gevonden) werknemer te klikken gaat u naar zijn of haar dossier.  

 

3.2. Werknemer toevoegen 

 

 Aan de linkerkant van het scherm ziet u de organisatiestructuur. 

 Door op het (+)-teken te klikken opent het bedrijf en worden de afdelingen 

zichtbaar. 

 Klik op de afdeling waar u een werknemer wilt toevoegen.  

 U ziet nu alle werknemers binnen de gekozen afdeling.  

 Klik rechts-bovenin het overzicht op het groene plus-teken (dit betekent overal 

in uptodate: toevoegen). 

 Er verschijnt een leeg werknemersformulier met een aantal tabbladen.  

 Vul de werknemergegevens in en klik op de distkette (dit betekent overal in 

uptodate: opslaan). 

 Wanneer u een verplicht veld bent vergeten zal dit veld rood worden omlijnd. U 

dient dit veld dan alsnog in te vullen. 

 

S n e l g i d s  u p t o d a t e  

 

 

• 

• 

• 

 



Hoofdstuk 4 Ziek & Hersteld melden 4.1. 

Ziekmelden 

 Klik op de snelkoppeling “Ziek melden”. 

 De werknemers worden gepresenteerd. 

 Via het zoekveld (rechts bovenin) kunt u een werknemer zoeken op b.v.  

achternaam, BSN nummer, adres, woonplaats enz.. 

 Klik op de medewerker die u wilt ziekmelden. 

 Bovenin het ziekmeld-formulier ziet u de gegevens van de betrokken 

medewerker. 

 In het gedeelte t.b.v. de ziekmelding vult u in: 

 Datum 1e ziektedag. Dit kan handmatig of via het kalendertje. 

Standaard vult het systeem de huidige datum in. 

 Bij een vrouwelijke medewerker kunt u kiezen tussen ziek en ziek tgv 

zwangerschap 

 Kies een verzuimreden 

 De overige zaken zijn optioneel en kunt u in detail terugvinden in de 

uitgebreide handleiding. 

 Klik op de diskette om de ziekmelding op te slaan. 

 Na het opslaan komt u in het dossier van de medewerker. 

4.2. Hersteld melden 

 Klik op de snelkoppeling “Hersteld melden”. 

 De (zieke) werknemers worden gepresenteerd. 

 Via het zoekveld (rechts bovenin) kunt u een werknemer zoeken 

 Klik op de medewerker die u hersteld wilt melden. 

 Bovenin het herstelmeld-formulier ziet u de gegevens van de betrokken 

medewerker. 

 In het gedeelte t.b.v. de hersteld melding vult u in:  

 Datum waarop de medewerker (gedeeltelijk) aan het werk is gegaan.  

 Selecteer een reden (b.v. vollediig hersteld of gedeeltelijk hersteld). 

 Voer (indien nodig) het percentage hersteld in. 

 Voer (optioneel) het percentage AT in (arbeidstherapeutische basis).  

 Klik op de diskette om de ziekmelding op te slaan. 

 Na het opslaan komt u in het dossier van de medewerker. 

 

 

 

 


