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1. Download en installeren (eenmalig) 

Opgelet: inloggen kan niet tegelijk in web en app. Een van de twee wordt dan automatisch uitgelogd. 

De app kan gebruikt worden op iOS, Android en Windows op smartphone of iPad/Tablet. 

 

1.1. Download 
Ga via de browser van telefoon of tablet naar https://extranet.mcs.be/appstore/  

Scroll tot je “Work Manager” ziet staan en klik op “Download MWM 16.0 and up”. 

U ziet de laatste versie van Mobile Work Manager, nl. versie 4. Start de download voor het juiste (!) 
operating system. De schermen die in deze handleiding getoond worden, zijn deze van de iPhone (maar 
de Android schermen zijn zeer gelijklopend). 

           

Infrastructuur 

https://extranet.mcs.be/appstore/
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1.2. Autoriseren van de app 
Na de installatie moet MCS nog aangeduid worden als vertrouwde leverancier voor apps op de telefoon 
of tablet. 
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2. Inloggen 

Eerst dient de URL van het GO! FMIS ingegeven worden: https://portal.mymcslogin.com/go_p/ 

Log in met je eigen gebruikersnaam en paswoord. 

 

3. Open een werkbon 

Kies het juiste overzicht (te bespreken met de scholengroepbeheerder). 

         

Scrol tot je de juiste werkbon gevonden hebt.  

Klik ergens op de werkbon om alle informatie te kunnen lezen. Of klik op het pijltje, en kies voor ‘details 
tonen’. 

https://portal.mymcslogin.com/go_p/
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De recent gebruikte werkbonnen kan je kiezen via het startscherm. 
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4. Zoek een werkbon 

4.1. ‘+’-teken in een overzicht 

    

4.1.1. Filteren 
Zoek een werkbon op basis van de werkboncode, een woord in de benaming (bv. schilder, dakgoot) of 
een locatie. Je kan bijvoorbeeld ook alle werkbonnen zoeken die prioriteit ‘dringend’ hebben. 

 

Klik onderaan op ‘Filteren’ en je werkbon of werkbonnen worden zichtbaar. 

4.1.2. Sorteren 
Rangschik de werkbonnen op een aantal zaken zoals werkboncode, vervaldatum, locatie, prioriteit. 
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Klik onderaan op ‘Sorteren’. 

4.2. ‘=’-teken bovenaan 
Advanced search brengt je terug bij het keuzemenu van Filteren. 
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5. Acties op een werkbon 

De informatie die te vinden is op een werkbon, komt overeen met de informatie die hierboven werd 
toegelicht bij het aanmaken van een werkbon. 

Klik op de plus onderaan rechts.  Klik dan op “Een actie toevoegen” bovenaan.  

   

 

1 Selecteer de actie die je wenst uit te voeren.  

2 Vul de actiecommentaar in. Die actiecommentaar wordt overgenomen in de historiek van de werkbon.  

3 Je kan de toewijzing van de werkbon wijzigen. 

4 Je kan aangeven of de actiecommentaar en de eventuele nieuwe toewijzing zichtbaar moet zijn in 
frontoffice. Dit betekent dat de melder deze informatie in de historiek van de melding kan zien.  

5 Bepaal of een aparte kennisgeving (=mail in geval GO!) verstuurd kan worden. Indien ja, vink dit veldje 
dan aan. (meer uitleg hierover volgt)  

6 Optioneel kan je je huidige geo-positie toevoegen 

6 Nadat je de “Actie toevoegen” of “Actie toevoegen en sluiten” hebt bevestigd, komt de werkbon in 
een volgende status te staan. 
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5.1.1. Acties in het geval van een nieuwe werkbon 
 

 

1a. de  werkbon wordt in voorbereiding geplaatst en pas uitgevoerd na de voorbereiding  

1b. de werkbon wordt geannuleerd 

1c. de werkbon wordt uitgevoerd, maar niet meteen. Ze wordt opgenomen in de planning op lange 
termijn. Deze blijft in deze status staan, tot de beheerder deze weer “in voorbereiding” zet 

1d. de werkbon is klaar voor uitvoering 

1e. de werkbon mag direct uitgevoerd worden (door de Werkploeg/kracht) 

Werkbon annuleren 

Commentaar toevoegen 

In alle gevallen, behalve van 1d, krijgt de melder statusupdates via mail. In het geval van 1 e krijgt de 
Werkploeg/Werkman  een email melding dat het werk mag uitgevoerd worden. 
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Terwijl aan de voorbereiding van deze werkbon wordt gewerkt, wordt de melding  intussen op de status 
“In Behandeling” geplaatst, zodat de melder weet dat hier aan gewerkt wordt. 
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5.1.2. Acties in het geval van een werkbon in voorbereiding 
 

 

2a. Bestelbon gevraagd : er is een bestelbon aangevraagd die eerst goedgekeurd moet worden 

2b. Materiaal besteld : er dient materiaal besteld te worden en dat is gebeurd 

2c. Goedkeuring nodig : goedkeuring is nodig voor het gevraagde budget, de financiële verantwoordelijke 
krijgt een email met vraag om het budget goed te keuren. Indien dit niet goedgekeurd wordt, worden de 
Werkbon/Melding geannuleerd. Bij goedkeuring kan de werkbon op “klaar voor uitvoering” gezet worden. 

2d. Voor werkvoorbereider : het werk dient eerst voorbereid te worden 

2e. Werkbon klaar voor uitvoering 

2f. Werkbon onmiddellijk uitvoeren, de werkploeg/kracht wordt op de hoogte gebracht 

Annuleren 

Commentaar toevoegen 

Bevestigen door “Actie toevoegen en  sluiten” 

 

Noot : de volledige flow van alle mogelijke acties is hier niet beschreven, maar vind je in bijlage 1. 
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5.1.3. Acties voor uitvoering van de werkbon 
 

 

 

De volgende stap is effectief de werkbon in uitvoering te zetten, dat gebeurt hier. Selecteer 3. WB 

uitvoeren en klik op “Actie Toevoegen (en sluiten)”. Dit wordt dan ook bevestigd naar de Werkkracht/Ploeg 

via mail die hiervoor aangewezen is. 
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5.1.4. Acties wanneer de werkbon is uitgevoerd 
 

 

Wanneer de werken uitgevoerd zijn zal de werkkracht/ploeg de werkbon in de status “4a. WB uitgevoerd” 
zetten (de melding wordt automatisch in status afgehandeld gezet). Dit wordt dan weer bevestigd naar de 
Melder, waarbij de Melding de status “afgehandeld” krijgt. De werkbon verdwijnt uit het overzicht van de 
wekbonnen van de Werkploeg/kracht. 

 

 

Indien het werk terug naar de Beheerder moet, kan dit via “4b. WB terug naar voorbereiding” (wanneer 
bijvoorbeeld er uitzonderlijk een verkeerde Werkploeg zou aangeduid zijn) 
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5.1.5. Acties wanneer de Melder een heruitvoering aanvraagt 

 
Deze actie vindt enkel plaats na de afwerking van een klus. De Melder krijgt een bericht dat het werk klaar 
is.  Hij/zij kan dan een heruitvoering van het werk vragen, de Beheerder heeft dan de optie om de 
heruitvoering goed te keuren of af te keuren. 

 

 

6a : werkbon heruitvoering wordt goedgekeurd en de werkbon wordt weer toegewezen aan de 
werkkracht/ploeg en krijgt de werkbon weer in hun overzicht. 

6b: werkbon heruitvoering wordt afgekeurd en de Melder krijgt een bericht dat de heruitvoering van het 
werk niet doorgaat 
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5.1.6. Acties wanneer de Beheerder een heruitvoering doorgeeft 

 

 

De Beheerder kan (zelfs als de Melder de heruitvoering niet aavraagt) vragen om het werk heruit te voeren. 
Der  werkploeg/kracht zal dan het werk heruitvoeren en krijgt de werkbon weer in hun overzicht. 

Bij goedkeuring van het werk wordt de beheerder op de hoogte gebracht die de status verandert naar 
“Werkbon archiveren”. 

   

5. Werkbon voor heruitvoering : het werk dient heruitgevoerd en via het actiecommentaar kan er extra 
informatie aan de werkkracht/werkploeg meegegeven worden. 

7.Werkbon archiveren : het werk is goedgekeurd en zowel de melding (indien alle werkbonnen ervan zijn 
afgewerkt) en de werkbon mogen gearchiveerd worden. 
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5.1.7. Acties wanneer de werkbon is heruitgevoerd  

 

 

 

Indien de werkbon na heruitvoering klaar is, zal de beheerder deze op “WB heruitvoering klaar” zetten en 
wordt de melder op de hoogte gebracht via mail, de melding is intussen automatisch op “afgehandeld” 
gezet. 

6. Heruitvoering werkbon klaar 
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6. Uren registreren op een werkbon 

Bovenaan een werkbon kan je de werkactiviteit starten. Door terug op de slider te klikken en op ‘yes’ te 
klikken, stop je de registratie van de tijd. In het activiteitsoverzicht kan je nog opmerkingen toevoegen of 
zaken aanpassen. 

              

 

Bovenaan de app verschijnt een teken waardoor je weet dat de timer loopt. Door op dat teken te klikken 
wanneer je in een ander overzicht bent, ga je terug naar jouw tijdsregistratie in de juiste werkbon.  
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Na de opslag van de activiteit, is deze terug te vinden in de details van de werkbon. 
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Bijlage 1 : Overzicht Statusovergangen Melding en Werkbon  

 
 
 

 


