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Instructie notitie toevoegen
Binnen de verzuimdossiers is werken met taken een handige manier om overzicht te houden over
uw werkzaamheden. Naast taken kunt u ook notities toevoegen aan een verzuimdossier. In deze
instructie leest u hoe u dat kunt doen.

Optie 1: Notitie toevoegen via button ‘Notitie toevoegen’

Stap 1
Ga naar www.richting.nl/inloggen. En klik op ‘Inloggen Xpert Suite’ onder het kopje ‘werkgevers’.
Vul uw accountgegevens in en klik op inloggen. Vervolgens wordt u doorverwezen naar het
beginscherm van Xpert Suite.

Stap 2
Ga naar ‘Voeg notitie toe’ op de homepagina:

Dit werkt dan als volgt:
- Klik op de button ‘Voeg notitie toe’. U ziet een venster waarin u op naam een dossier kunt

opzoeken:

- Klik in het invoerveld en typ de naam van de medewerker.
- Klik op de naam van medewerker zodra deze in een apart venstertje verschijnt. De naam

wordt nu geselecteerd in het dossier veld.
- Klik op de button ‘Naar dossier’. Vervolgens wordt het onderstaande scherm ‘Notitie’

geopend:

http://www.richting.nl/inloggen
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- Pas, eventueel, de datum aan door op het kalendertje te klikken (de dag van vandaag
staat standaard ingevuld).

- Klik in het vierkantje achter ‘notitie opnemen in voortgangsdossier’ als u wilt dat de notitie
opgenomen wordt.

- Schrijf de notitie in het veld ‘Omschrijving notitie’.
- Klik op de button ‘Notitie toevoegen’. Hierna ziet u de notitie op datum in het

takenoverzicht:

Let op: U kunt de notitie aanpassen door op het notitieblokje rechts te klikken. Om de
notitie te verwijderen klikt u helemaal rechts op het prullenbakje.

Optie 2: Notitie toevoegen via dossier
De tweede manier om een notitie toe te voegen is via het taakvenster op de homepagina. U komt
dan rechtstreeks in het medewerkersdossier.

Stap 1
Klik in het taakvenster op een taak behorend bij het dossier waar u een notitie aan wilt toevoegen:
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Vanuit het tabblad ‘Taken’ van het medewerkersdossier kunt u nu, via de button ‘Acties’ een notitie
aan het dossier toevoegen:

Stap 2
Klik op ‘Acties’. Het actievenster komt in beeld:

Klik nu op ‘Voeg notitie toe’. Hierna komt u eveneens in het venster ‘Notities’. Lees de verdere
instructies onder optie 1 om de opdracht aan het dossier toe te voegen.


