
Altijd bij met T-Point
Inzicht en controle van vacature tot factuur

Efficiënte dienstverlening
T-Point is de gebruiksvriendelijke online portal van Tempo-Team, die altijd en
overal zonder extra kosten tot uw beschikking staat. Hier vindt u 24/7 actuele
informatie over de status van uw vacatures, de planning, uw (lopende) opdrachten  
en uw facturen. T-Point is er voor alle klanten van Tempo-Team.  

Zo snel mogelijk de beste kandidaat 
en een accurate administratie, dat is 
wat u verwacht van uw HR-dienst-
verlener. En bij Tempo-Team is dit 
uitstekend geregeld. Van het eerste 
contact tot de controle van de factuur. 
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Het gemak van T-Point 
ervaren?

Bekijk en ervaar zelf hoe
makkelijk T-Point werkt. 
U vindt de demo op:

www.redsteps.nl/t-point/werkgever

Declareren op maat
Werkt uw organisatie met een eigen systeem om de gewerkte uren van 
medewerkers te registeren? Dan zijn er meestal mogelijkheden om de uren 
automatisch te verwerken. Bijvoorbeeld als u werkt met een systeem dat een 
urenexport kent op basis van de SETU-standaard (aangeboden door veel grote 
softwareleveranciers).  Tempo-Team ontwikkelde daarnaast twee standaard 
formats op basis van CSV, die bijna elk systeem kan genereren. Na een 
eenmalige implementatie kost de digitale urenverwerking u wekelijks slechts 
een paar minuten.

www.tempo-team.nl

Vacatures

Al uw openstaande vacatures, 
voorgestelde kandidaten en hun 
cv’s helder op een rij. 

Rapportages

Wilt u actuele management-
informatie inzien in T-Point in plaats 
van in uw mailbox, dan kan dat op 
uw verzoek worden ingericht. 

Declareren
  
Urendeclaraties beheren, controle-
ren, wijzigen of zelf toevoegen: 
met deze module houdt u moeite-
loos de vinger aan de pols. Zodra 
er een nieuwe declaratie is inge-
diend, ontvangt u een bericht. 
De declaratie goedkeuren is niet 
nodig; u hoeft alleen actie te onder-
nemen als iets niet in orde is. 

Facturen

Wilt u uw facturen inzien in T-Point, 
dan kan dat op uw verzoek worden 
ingericht. In de factuur klikt u direct 
door naar alle bijbehorende decla-
raties. Handig voor een zorgvuldige 
controle. 

Tijdregistratie 

Zoekgeraakte pasjes, handmatig bij-
houden van presentielijsten of live 
aankomstcontroles zijn verleden tijd 
wanneer u gebruik maakt van T-Point 
Touch. Een tijdregistratiesysteem 
waarbij uw flexwerker zijn vinger 
scant bij aankomst en vertrek. De 
gewerkte uren worden automatisch 
en realtime geregistreerd in T-Point 
planning. Dit systeem kan ook ingezet 
worden voor uw vaste medewerkers.

Opdrachten

Wie werkt(e) er voor u via 
Tempo-Team en tegen welk tarief? 
Dit ziet u hier in één oogopslag, 
compleet met uw opdrachtbevesti-
ging. Ook vindt u onder ‘Opdrachten’ 
belangrijke werknemersinformatie, 
zoals geboortedatum, belonings-
regeling, type contract en looptijd. 

Planning

De zekerheid van een uitgekiende 
personeelsplanning die volledig is  
afgestemd op uw wensen. Met T-Point 
planning kijkt u zelf mee. Zo weet u  
precies welke medewerker wanneer 
staat ingepland en voor welke taak. 
Ook kunt u eenvoudig diensten 
aanvragen, roosters goedkeuren en 
kwalificaties beheren. Via dit systeem 
kunnen wij ook uw vaste mede-
werkers plannen.

Facturen op maat
Facturen ontvangt u als een PDF-bestand op een door u aangegeven e-mailadres. Daardoor is er geen papierstroom 
meer en komt de factuur direct bij de juiste persoon terecht. Wenst u de facturen in uw eigen systeem te ontvangen? 
Elektronische facturatie maakt dit mogelijk. Hierbij gebruiken we gestandaardiseerde SETU-berichten waarmee systemen 
zonder menselijke tussenkomst gegevens kunnen uitwisselen en verwerken. Handmatige invoer van facturen wordt 
daardoor overbodig en dat zorgt voor minder fouten en herstelkosten. Bovendien is ook digitale urenverwerking mogelijk.
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Stap 1

Een vacature plaatsen
U geeft uw vacature door via www.tempo-team.nl of uw vaste contactpersoon bij 
Tempo-Team. Deze vacature ziet u in T-Point terug onder ‘Vacatures’. Op uw vacature 
stellen wij verschillende kandidaten voor met hun cv.

Stap 2 

Opdracht geven
Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor een kandidaat geeft u dit door in de vorm 
van een opdracht aan uw contactpersoon bij Tempo-Team. Deze opdracht vindt u terug 
onder ‘Opdrachten’ in T-Point, samen met de opdrachtbevestiging en de gegevens van 
de betreffende medewerker.
 
Doet u zaken met Tempo-Team Payrolling, dan beschikt u over het tabblad  
‘Opgaveformulieren Payroll’. Hier kunt u uw payrollmedewerker opgeven en wij zorgen 
ervoor dat u binnen een dag de bevestiging op T-Point vindt en de medewerker de  
arbeidsovereenkomst ontvangt.

Stap 3 

Declareren
Alle uren worden gedeclareerd via T-Point. Medewerkers declareren hun uren dan 
online. Deze declaraties zijn direct inzichtelijk. Waar nodig kunt u ze zelf aanpassen. 
U kunt er ook voor kiezen om zelf de uren in te voeren in T-Point.

Stap 4 

Factuur ontvangen en controleren
Facturen voor de door ons geleverde diensten zijn inzichtelijk in  T-Point.
Vanuit de factuur klikt u direct door naar de bijbehorende declaratie. 

De stappen van vacature tot factuur

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de 
manier waarop Tempo-Team u van 
dienst kan zijn? Neem dan contact 
op met uw contactpersoon van 
Tempo-Team of een vestiging bij u
in de buurt. 


