Як створити обліковий запис користувача IPOne
U

IPOne — захищений веб-сайт, доступний тільки для користувачів, чиї дані є в
системі. Тільки авторизовані користувачі можуть переглядати обмежену
інформацію, виходячи з їх ролі користувача. Для входу в систему всі користувачі
повинні мати ім’я користувача та пароль.
Відкрийте сторінку www.ipone.org і натисніть посилання Login, щоб перейти на
веб-портал BetterOnline IPOne.
3TU

U3T

Виберіть Sign Up.
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Після цього відкриється сторіка New User Registration. У випадаючому меню
виберіть Washington.

У випадаючому меню Program виберіть IPOne, після чого у випадаючому меню
ролей Role відобразиться Provider. Потім натисніть Next.

Підтвердьте особу, ввівши свої
ідентифікаційні дані. Обов’язкові для
заповнення поля:
• ProviderOne ID (дані для цього поля
можна знайти у Пакеті Вітання)
• Ваше прізвище (Last Name) і
• Номер соціального страхування
(Social Security Number)
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Вказавши ім’я
користувача та
пароль, ви зможете
користуватися всіма
перевагами IPOne!
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Введіть свій SSN без
пропусків і рисок:
Приклад: 123456789

Завершіть введення інформації користувача (User Information):
U

U

Якщо знадобиться змінити ім’я
користувача та пароль, ці питання
створять додатковий рівень безпеки для
захисту ваших особистих даних. Тільки
ВИ можете змінювати реєстраційну
інформацію користувача.

First Name і Last Name. Введіть своє ім’я та прізвище згідно з документами.

•
U

U

U

Username. Виберіть ID, який можна буде легко запам’ятати. Наприклад: перша
буква вашого імені та повне прізвище, за яким йде улюблене число. Якщо ви
отримаєте повідомлення про те, що введене вами ім’я користувача вже існує,
виберіть інше.

•
U

U

Email Address. Введіть адресу електронної пошти, щоб отримувати повідомлення
IPOne електронною поштою.

•
U

U

Password. Введіть пароль. Пароль повинен містити щонайменше 8 символів,
використайте щонайменше один цифровий, один буквено-цифровий, один
спеціальний символ (@#$.+ * ) і щонайменше один символ верхнього і один
символ нижнього регістра.

•

•

U

U

U

Confirm Password. Введіть пароль повторно для його підтвердження.
U
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Notes. Це поле не є обов’язковим для заповнення.

•
•

U

U

Security Questions. У випадаючих меню виберіть 3 контрольні запитання та
введіть відповіді (які ви запам’ятаєте!) в поля даних, розташовані праворуч від
кожного запитання.
U

U

*Переконайтеся в правильності введеної вами інформації! Натисніть кнопку Submit. Ви
отримаєте повідомлення про те, що ви успішно пройшли реєстрацію для використання
IPOne. Увійдіть до системи, використовуючи своє ім’'я користувача й пароль, і ви відразу
ж можете розпочати користуватися IPOne.
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Як відправити Табель обліку часу через Інтернет
U

Вітаємо з тим, що ви вирішили відправити свій табель обліку часу через Інтернет!
Використання IPOne для відправки табелів обліку часу через Інтернет (e timesheet) надає підтвердження правильності заповнення табеля обліку часу
після його відправки та забезпечує своєчасну оплату вказаного вами робочого
часу.
Для входу на портал IPOne можна використовувати
комп’ютер, ноутбук, планшет або смартфон із
доступом в Інтернет.

Створення E - Timesheets
U

•

Увійдіть до системи IPOne, застосовуючи створені вами ім’я користувача та
пароль. Виконайте вказані нижче дії, щоб заповнити електронний табель
обліку часу.

•

Відкрийте вкладку Timesheets.

•

Натисніть Create Timesheet, щоб створити новий табель обліку часу.

•

Якщо ви працюєте більш ніж на одного замовника, з’явиться список усіх
клієнтів, яким ви надаєте послуги. Виберіть клієнта, що відповідає табелю
обліку часу, який ви відправляєте.

•

Натисніть посилання Create Timesheet для клієнта, для якого ви
відправляєте кількість відпрацьованого часу.

Якщо ви надаєте
послуги більш ніж
одному клієнту, то
всі ці клієнти будуть
вказані в цьому
списку

•

Натисніть зображення календаря, щоб вибрати першу дату, для якої ви
хочете відправити дані про робочий час.
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Спливаюче вікно календаря
відкриється, як показано на
цьому зображенні.

•

Після вибору дати початку робіт з’явиться пустий табель обліку часу для
всього періоду оплати.

Якщо на цьому етапі
ви оберете невірну
дату, її можна
виправити на потрібну,
натиснувши цей значок
календаря та
вибравши нову дату.

•

Виберіть послугу, яку ви надавали.
Якщо в ході цього періоду оплати ви надавали тільки одну послугу, то
у випадаючому меню Service у верхній частині сторінки виберіть
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пункт Select a common service. Тут можна знайти описи й коди
послуг, авторизовані працівником, що веде вашу справу. Після цього
у вашому табелі обліку часу автоматично будуть вказані всі дати, що
відповідають цьому коду послуг.
o Якщо в ході цього періоду ви надавали більш ніж одну послугу,
виберіть послугу для кожного рядка/дати проведення робіт.
Якщо ви виберете один із
пунктів у випадаючому меню
послуг у верхній частині
сторінки, то вибрана послуга
з’явиться у відповідних полях
в усьому табелі обліку часу.

Якщо ви використовуєте
випадаюче меню послуг, яке
знаходиться в тілі табеля
обліку часу, для кожного
рядка можна вказати різний
тип послуг.

•

Знайдіть рядок першої дати, коли ви надавали послуги. Якщо для вибраного
коду послуг потрібно перерахувати завдання, необхідно натиснути
розташовану поряд із послугою кнопку Tasks, яка стане активною. Натисніть
кнопку, щоб відобразити спливаюче меню, в якому можна вибрати потрібні
завдання. Позначте завдання, які ви виконували в ході цієї зміни. Після
завершення вибору натисніть OK.

•

Якщо кнопка Tasks відображається сірим кольором і неактивна, це означає,
що завдання позначати не потрібно.
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•

Виберіть кількість годин і 15-хвилинних інтервалів робочого часу,
використовуючи випадаюче меню, розташоване під написом Hours Worked.
Наприклад, якщо ви працювали 2 години і 15 хвилин, треба буде вибрати 2
години в першому випадаючому меню і 15 хвилин в другому випадаючому
меню.
o Пам’ятайте: Якщо ви вибрали одну послугу, код якої повинен
автоматично вказуватися в кожному рядку, для днів, коли ви не
працювали, введіть 0 годин.

•

Якщо в ході одного дня ви надавали більш ніж один тип послуг, натисніть
кнопку Add a Service, і під вже створеним вами рядком з’явиться ще один
рядок для цього ж дня. У другому ряду вкажіть іншу послугу, яку ви
надавали, і переконайтеся в тому, що кількість робочих годин для кожної
послуги вказано окремо.

1 Рядок

2 Рядки

•

Якщо ви працювали один і той самий час і виконували одні й ті самі роботи
впродовж декількох днів, що відносяться до цього періоду оплати, система
IPOne спростить процес заповнення електронних табелів обліку часу за
допомогою доступних функцій копіювання та вставки.
o Заповніть рядок у своєму табелі обліку часу й натисніть кнопку Copy.
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o Знайдіть дату (дати), коли ви надавали ті самі послуги й працювали ту
саму кількість годин, і натисніть Вставити. У наведеному прикладі
дані з рядка Субота вставлені в Понеділок.

Перевезення
U

Якщо ви надавали послуги з особистого догляду й того ж дня надавали послуги
перевезення, вам слід додати кількість пройдених миль у табель обліку часу.
•

Натисніть поле Additional Service і виберіть послугу, для якої ви
вказуватимете кількість пройдених миль (S0215 - U1).

•

У наступному полі Miles введіть кількість пройдених миль під час надання
послуг перевезення. Примітка: ви зможете відправити запит на
відшкодування пройдених миль тільки у тому випадку, якщо пов’язана з
ним послуга з особистого догляду надавалася того ж дня.

Якщо інші послуги перевезення, що надаються фізичним особам, або послуги
перевезення в рамках програми Medicaid не відповідають потребам клієнта, і ви
надавали послуги транспортування в ході або в проміжку між наданням послуг, на
які надійшла відмова, додайте кількість пройдених миль у свій табель обліку часу.
•

Виконайте вказані вище дії, щоб завершити заповнення електронного
табелю обліку часу та виберіть пункт S0215 - U2 у випадаючому меню
Послуги.

У наступному полі Miles введіть кількість пройдених миль, відповідну наданим
послугам перевезення.
Відправка електронних табелів обліку часу
U

Завершивши заповнення табелю обліку часу, натисніть кнопку Next, розташовану
в нижній частині екрана.
Сторінка 5 з 10
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На цьому етапі система IPOne повідомить вас про те, чи припустилися ви якихнебудь помилок у табелі обліку часу. Це дасть вам змогу негайно виправити
й повторно відправити табель обліку часу, уникнувши можливих
затримок в оплаті!
Якщо в табелі обліку часу є помилка, вона буде виділена червоним кольором у
верхній частині сторінки, а також поряд із рядком, в якому була виявлена помилка.

Виправивши помилку, натисніть кнопку «Далі» в нижній частині екрана. У разі
виникнення будь-яких труднощів із виправленням помилки, зверніться в кол-центр
IPOne.
Якщо помилок немає, ви перейдете на сторінку Confirm Timesheet.
На сторінці підтвердження доступні такі налаштування:
•

Edit (Редагувати) — у разі виникнення необхідності внесення змін у табель
обліку часу це налаштування поверне вас назад на сторінку Створення
табеля обліку часу.

•

Save My Work (Зберегти мою роботу) — якщо ви не готові відправити цей
табель обліку часу на обробку для розрахунку оплати, але хочете зберегти
введену вами інформацію. Для того щоб згодом знайти збережені вами
табелі робочого часу, можна виконати їх пошук у меню Пошуку табелів
обліку часу.

•

Submit (Відправити) — відправити табель обліку часу на обробку для
розрахунку оплати. Примітка: для відправки табелю обліку часу
необхідно погодитися з вказаними вище умовами та поставити
відповідну позначку. Не натискайте кнопку Відправити до повного
заповнення табелю обліку часу. Після відправлення табелю обліку часу ви
не зможете його редагувати.

•

Print Timesheet (Роздрукувати табель обліку часу)
роздрукувати табель обліку часу, щоб зберегти його в себе.

—дає

змогу
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Після натискання Submit ваш електронний табель обліку часу буде успішно
відправлений, ви побачите підтвердження IPOne про отримання електронного
табелю обліку часу.

Створення та використання шаблонів табелів обліку часу
U

Якщо ви працюєте в регулярно заплановані дати, які рідко змінюються, можна
швидко заповнювати Табелі обліку часу, створивши відповідний Шаблон. Ця
можливість, передбачена в системі IPOne, дає можливістьіндивідуальним
постачальникам послуг з постійним графіком робочого тижня заощадити
додатковий час при відправці електронних табелів обліку.
•

На сторінці Створення табеля обліку часу замість заповнення табелю обліку
натисніть посилання Manage Templates.

•

Натисніть Create New Template
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•

Знайдіть Клієнта, для якого ви створюєте цей Шаблон табелю обліку часу.
Натисніть посилання Create Timesheet Template, розташоване поряд з його
ім’ям.

•

На сторінці Відправки шаблону табелю обліку часу введіть графік роботи з
цим замовником.

•

Введіть Template Name у нижній частині цієї сторінки, щоб задати ім’я
цьому шаблону, щоб згодом ви змогли легко знаходити його кожен раз, коли
ви відправлятимете електронний табель обліку часу.

•

Вказавши детальні дані щодо постійного графіку робочого тижня, натисніть
Next.
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•

Відкриється сторінка Confirm Timesheet Temple. Прогляньте введену вами
інформацію і, якщо все вказано вірно, натисніть Submit. Тепер ви зможете
використовувати цей шаблон при заповненні електронних табелів обліку
часу в майбутньому.

•

Використовуйте шаблон табелю обліку часу при відправці даних про
робочий час у майбутньому. Почавши створювати табель обліку часу для
нового періоду, замість того щоб вводити дані по кожному дню, просто
виберіть шаблон у випадаючому меню Load Template, розташованому у
верхній частині електронного табелю обліку часу.

•

Якщо в даних про час і надані вами послуги є якісь зміни, можна легко
внести їх у табель обліку часу після завантаження шаблону, а потім
відправити його, коли він буде готовий.

Як отримати Paid Time Off (PTO) (оплачуваний відгул)
U

•

Увійдіть в систему IPOne, використовуючи створені вами ім’я користувача та
пароль.

•

Натисніть посилання PTO Hours, щоб перейти на сторінку, на якій можна
переглянути та ввести кількість годин PTO, які ви хочете отримати.
Сторінка 9 з 10
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•

На показаному нижче екрані:
o Перегляньте кількість доступних годин PTO.
o Використайте стрілки випадаючого меню для перегляду й вибору
кількості годин і хвилин PTO, які ви хочете отримати. Кількість хвилин
буде показана в 15-хвилинних інтервалах.
o Натисніть кнопку Зберегти.

Ваші години PTO будуть сплачені під час наступної запланованої оплати.
•

Нижня частина екрану дає змогу:
o Переглянути загальну кількість годин PTO, запит на отримання яких
ви щойно відправили, і залишок доступних годин PTO.
o Підсумкові дані про загальну кількість годин PTO, запити на
отримання яких ви відправили в поточному календарному році.
o Натисніть кнопку History, щоб відобразити список своїх запитів на
отримання годин PTO

Сторінка 10 з 10
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Як подати табель обліку часу, використовуючи мобільну
прикладну програму
U

Використовуйте свій сматрфон для спрощення процесу отримання оплати за допомогою
IPOne App (Застосунок)! Цей мобільний застосунок слід використовувати тільки для
подання табелю обліку часу. Для оновлення особистих даних, перегляду платежів та
інформації авторизації увійдіть в систему IPOne через браузер з комп’ютера або
планшета.
•

Увійдіть до магазину застосунків вашого телефону і завантажте IPOne PPL,
використовуючи будь-який з наступних телефонів:
Телефон на базі Apple iOs:

Телефон на базі Android:

Телефон на базі Windows:

•

Після введення IPOne PPL у рядок пошуку застосунків для вашого смартфону слід
вибрати цей значок для завантаження потрібного застосунку:

•

Після завантаження застосунку на телефон миттєво відкриється екран Login
(Вхід в систему). Введіть свої Username (Ім’я користувача) і Password
(Пароль), які ви створили в процесі онлайн-реєстрації в системі IPOne (через

Ukrainian
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браузер на комп’ютері або планшеті). Примітка Для використання
мобільного застосунку потрібно виконати онлайн-реєстрацію на
порталі постачальника послуг і створити ID користувача й пароль для
входу в застосунок.

•

Ukrainian

На наступному екрані виберіть одне з доступнихналаштувань: Enter Time in a
Timesheet (Ввести час у табель обліку часу) або Take Paid Time Off (Узяти
оплачуваний відгул). Для того щоб ввести час у табель обліку часу, виберіть
перше налаштування, як показано на малюнку.
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•

На екрані будуть відображені імена клієнтів, на яких ви працюєте. Якщо ви
працюєте більш ніж на одного клієнта, ви зможете вибрати клієнта, для якого
вводитимете час.

•

За допомогою стрілок «вліво» і «вправо» виберіть потрібний місяць. Потім виберіть
Add Timesheet поряд з оплачуваним періодом проведення робіт.

Використовуйт
е цю стрілку
для вибору
місяців з січня
до вересня

Ukrainian

Використовуйте
цю стрілку для
вибору місяців з
вересня до
січня
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•

Виберіть Add Entry поряд з датою проведення робіт.

•

Виберіть Service Type.

•

Введіть кількість відпрацьованого вами часу, вибравши Hours і Minutes. Виберіть
кількість годин у першому випадаючому меню та виберіть кількість хвилин у
другому. Зверніть увагу на те, що кількість хвилин вказується в 15-хвилинних
інтервалах. Введіть найбільш близьке округлене значення, кратне 15.

Ukrainian
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•

Ukrainian

Якщо ви надавали Personal care services (Послуги з особистого догляду), вас
попросять ввести Tasks, які було надано клієнтові. Ви можете вибрати всі послуги,
які було надано цього дня, в одному полі введення.
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•

Якщо для цього дня вам треба вказати Mileage (Кількість миль), натисніть стрілку
«вниз» і введіть кількість миль, як показано нижче.

•

На цьому екрані ви побачите заповнений Entry (запис) для відповідної дати
проведення робіт і зможете переглянути вказану вами інформацію або внести в неї
коригування. Натиснувши кнопку Cancel (Відміна), ви повернетеся до головної
сторінки. Якщо ваш запис для цієї дати готовий, натисніть Add Entry.

Ukrainian
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•

Після того як ви закінчите введення усіх дат проведення робіт для цього періоду
оплати і будете готові відправити табель обліку часу, натисніть Submit Timesheet.
Не відправляйте табель обліку часу, доки не будуть введені всі дати надання
послуг.

•

Ви отримаєте негайне підтвердження відправки табелю обліку часу.

Ukrainian
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Як отримати PTO за допомогою мобільного застосунку
U

•

Увійдіть до застосунку IPOne.

•

На першому екрані виберіть налаштування Take Paid Time Off.

•

Відобразиться сторінка, на якій помаранчевим кольором будуть виділені введена
вами дата й доступні години PTO. Ви не зможете відправити години PTO, якщо у
вас недостатньо годин PTO у системі IPOne.

Ukrainian
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•

Натисніть стрілку «вниз» випадаючого меню, щоб ввести потрібну кількість Hours
(Годин) і Minutes (Хвилин), і натисніть Set.

•

На екрані з’явиться введена кількість годин і хвилин, і ви зможете натиснути
Submit, щоб отримати свої години PTO.

•

Ви отримаєте повідомлення про те, що запит PTO був підтверджений.

Ukrainian
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Як відправити табель обліку часу в паперовому варіанті
U

IPOne висилає вам листом табелі обліку часу по кожному клієнту. Якщо ви своєчасно не
отримали табелі обліку часу, зверніться до кол-центру IPOne. Див. розділ «До кого
звернутися» на останній сторінці цього посібника. Перш ніж відправляти поштою свій
табель обліку часу, обов’язково перегляньте наступний розділ цього навчального
посібника: «Як уникнути помилок у табелі обліку часу в паперовому варіанті» для
зниження ризику відправки табелю обліку часу з помилкою.
Нагадуємо: Ви можете відправити свій табель обліку часу в електронному варіанті
через систему IPOne!
*Наступні розділи під номерами 1-5 будуть заповнені за вас. Перегляньте вказану
інформацію, щоб упевнитися в її правильності.
U

1

Джонс, Фред
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3
5

2

Сміт, Джон

4

123456789

T 1 0 1 9

Client Name: Ім’я клієнта, якому ви надаєте послуги
(прізвище, ім’я)

1
U

U

Наприклад: Джонс, Фред (вже має бути заповнено)
U

Усі ці 5 полів вже мають
бути заповнені за вас у
табелях обліку часу в
паперовому варіанті. Якщо
ці поля не заповнені,
зверніться до кол-центру
IPOne для отримання свого
індивідуального табелю
обліку часу.

Provider Name: ВАШЕ ім’я — індивідуальний постачальник
послуг, що надає послуги і отримує оплату (прізвище, ім'я)

2
U

U

Приклад: Сміт, Джон (вже має бути заповнено)
U

U

Client ID: Номер клієнта в рамках програми Medicaid
U

U

3

Приклад:
заповнені)

(вже мають бути

Provider ID: Ваш ІД постачальника послуг у системі IPOne

4

U

U

Приклад:

5

(вже мають бути заповнені)

Service Code: Код, що описує тип послуги, яку ви
вповноважені надавати клієнтові
U

U

Приклад:

Ukrainian
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( вже мають бути заповнені)
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Розділи з номерами 6 - 13 вам буде потрібно заповнити самостійно.
U

6

2 0 1 5

0 6

x

7

9
8

2 5

x

x

Timesheet For: Введіть дві цифри, що відповідають номеру місяця, і чотири цифри, що
відповідають року, в якому ви виконували роботи.

6
U

U

0

Наприклад: Червень =

6

2015 =

2

0

Pay Period: Це період часу, який буде оплачений одним рахунком.
Поставте хрестик у першому полі для 1-го періоду оплати АБО в другому
полі для 2-го періоду оплати місяця. (Графік оплати дивіться тут: Link )
U

1

5

U

7

Залиште це поле незаповненим,
оскільки приклад наведений для 25го дня місяця

Наприклад:

X Дні 16 - 31

Дні 01 – 15

Приклад: Джон
відправив дані
про час для 25-го
дня, що
відповідає полю
для 16-31 дня

Day: Вкажіть дві цифри в полях числа місяця, що відповідають дню, в який ви виконували
роботи, у рамках цього періоду оплати. Ви можете використовувати один і той самий
табель обліку часу для будь-яких днів, в які ви виконували роботи, у рамках одного й того
ж періоду оплати.
2 5

8
U

U

Наприклад: 25 =

Task Legend & Tasks: У переліку завдань будуть виділені послуги, які ви вповноважені
надавати клієнтові. Ви повинні позначити відповідний код завдання для кожного дня
виконання робіт, що входить в період, який покривається табелем обліку часу.
U

9

U

Наприклад:

Приклад: Цього дня
впродовж 15 хвилин
Фреду надавалася
допомога при ходьбі.
Пізніше цього ж дня, Джон
відвіз Фреда на прийом до
його окуліста, проїхавши
при цьому 5 миль.

ЗАВДАННЯ
ДЕНЬ

2

Ukrainian
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10

01

0 0 1
12a

12b

11

0 0 5

x

1 5

0 0 0 5
13

Hours & Minutes: У полі годин вкажіть двозначне число годин виконання завдання та
позначте поле, що відповідає кількості хвилин виконання роботи, кратної 15-ти.

10
U

U

15

0

Приклад: 1 година і 15 хвилин =

1

30

45

X

Mileage: Введіть кількість пройдених миль на день, коли ви підвозили клієнта, для якого
вказано години виконання робіт, в 3 полях, розташованих нижче.

11
U

U

Приклад: 5 кілометрів = 0

0

5

Total Hours: 12а) Складіть усю кількість годин, вказаних в усіх розташованих вище полях, і
вкажіть підсумкову кількість годин за весь період оплати в перших 3 полях.

12
U

U

12б) Складіть кількість хвилин, вказаних в числах, кратних 15, і вкажіть
підсумкову кількість хвилин виконання робіт у наступних 2 полях.
Приклад: 1 година і 15 хвилин = :

13

0

0

1

1

5

Total Miles: Складіть кількість пройдених миль, вказаних в усіх розташованих вище полях, і
вкажіть підсумкову кількість для всього періоду оплати в цих 3 полях.
U

U

Приклад: 5 миль =

Ukrainian
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Для отримання оплати за
вашим табелем обліку
часу необхідно поставити
підпис.

Електронні табелі обліку часу є набагато простішим, швидшим і зручнішим
способом відправки даних про час. Використовуйте цей навчальний посібник, щоб
зареєструватися в системі IPOne і навчитися відправляти табелі обліку часу через
Інтернет!
Адреса для відправки табелів обліку часу поштою:
Publіc Partnershіps, LLC
Individual ProviderOne
PO Box 98698
Seattle, WA 98198
Відправка табелю обліку часу факсом проходить дуже швидко! Переконайтеся в
тому, що всі поля та цифри заповнені темним чорнилом, щоб факс зміг зчитати
відсканований варіант.

Оплачуваний відгул (PTO)
•

Дані PTO можна вказати на паперовому табелі обліку часу в цьому полі: Ця
процедура аналогічна заповненню поля годин у паперовому табелі обліку часу:

•

Приклад: 6 годин і 15 хвилин =

Ukrainian
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Як уникнути помилок у
табелі обліку часу в паперовому варіанті
U

U

Якщо ви відправляєте табелі обліку часу в паперовому варіанті, ознайомтеся зі
вказаними нижче примітками щодо того, що треба, а чого не треба робити
Потрібно
U

U

Не можна
U

Заповнюйте табель обліку часу уважно й
зрозуміло. Пам’ятайте про те, що дані з нього
зчитує машина. Пишіть акуратно, щоб
інформація з вашого табелю обліку часу
могла бути зчитана.

Не закреслюйте ніякої інформації. Замість
цього скористайтеся новим, чистим табелем
обліку часу. У випадку якщо дані, вказані в
табелі обліку часу, неможливо буде зчитати
належним чином, оплата може бути
затримана.

Заповніть усі обов’язкові поля. Ви не
отримаєте своєчасної оплати, якщо будуть
заповнені не всі обов’язкові поля.

Не відправляйте свій табель обліку часу на
адресу електронної пошти або за номером
факсу, що відрізняється від вказаного в
табелі.

Використовуйте окремі табелі обліку часу
для кожного клієнта/замовника. Якщо ви
працюєте більш ніж з одним
клієнтом/замовником, використовуйте
окремий табель обліку часу для кожного з них.

Не використовуйте чорнило світлих тонів
або олівець для заповнення табелю обліку
часу. Використовуйте тільки чорну ручку.

Відправляйте табелі обліку часу наступного
дня після завершення періоду оплати, щоб
оплата була здійснена своєчасно.
Відправляйте табелі обліку часу 16-го й 1-го
числа кожного робочого місяця.
Перевіряйте завдання для кожного рядка
даних про час виконання робіт. Під час
заповнення даних по кожному
відпрацьованому дню необхідно перевіряти
виконані за цей період завдання, на які ви
вповноважені.
Використовуйте дати, які знаходяться в
рамках періоду оплати.

Не ставте риски в порожніх полях.

Підписуйте свій табель обліку часу в
паперовому варіанті перед його відправкою.

Не вписуйте додаткові пункти, якщо вони не
відносяться до завдань, перелічених у
вашому плані підтримки клієнтів. Зазначені
завдання є завданнями, на отримання яких
був уповноважений ваш клієнт.
Не відправляйте дані, що відносяться до
майбутніх дат надання послуг, - сума оплати
розраховується на основі вже виконаної
роботи. Оплата за послуги, що будуть надані
в майбутньому, здійснюватися не буде.
Не вказуйте дати так, щоб збігалися кілька
періодів оплати, інакше ваш табель обліку
часу буде відхилено.

Зверніться до відділу колл-центру IPOne, якщо вам потрібна допомога в заповненні
табелю обліку часу.
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Не забувайте повторно перевіряти правильність заповнення табелю
обліку часу!
Пункти для перевірки:
* Чи включили ви всі години, що відносяться до періоду оплати,
дані по якому ви відправляєте?
* Чи правильні дані по кількості відпрацьованих годин ви
відправляєте?
* Чи в правильні дати ви вписали години?
* Чи правильні дані по кількості пройдених миль ви відправляєте?
* Чи для правильних дат ви вказали кількість пройдених миль?
* Чи перевірили ви правильність вказаних виконаних завдань?
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