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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. 

 

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. 

    

  



 

Mobile Work Manager: de app voor de werkkrachten 
bewaard op 03-12-2018 4 

 
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. 

       

 

5. Informatie 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. 

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. 
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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.  

 

Na de opslag van de activiteit, is deze terug te vinden in de details van de werkbon. 
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7. Offline werken 

Indien er niet altijd WiFi beschikbaar is, is het mogelijk om de gegevens offline te raadplegen. 

Opgelet: de gegevens worden pas terug opgeladen in het systeem wanneer ingelogd wordt mét WiFi-
verbinding. 

 

 


