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JobXion Portaal 
U krijgt een eigen portaal. Hier kunt u uren accorderen, facturen inzien en documenten vinden zoals 

ons uittreksel van de KVK. Het wordt voor u én vakman die voor u werkt, een stukje makkelijker 

gemaakt. U heeft een eigen inlog om op het JobXion portaal in te loggen. Hoe dit allemaal in zijn 

werk gaat, wordt in dit document uitgelegd.  

Link naar het portaal: https://klantportal.jobxion.nl/  

De inloggegevens zijn naar uw emailadres gestuurd. 
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Inloggen en talen  
Wanneer u op de link klikt, ziet u het volgende scherm (afbeelding 1):  

 

Afbeelding 1 

In dit scherm kun je inloggen én de taal van het systeem wijzigen. De taal kunt u wijzigen door 

rechts bovenin op de Nederlandse vlag te klikken. U kunt de taal wijzigen naar Engels.  

Beginscherm  
Wanneer u ingelogd bent, komt u in het beginscherm (zie afbeelding 2). Hieronder is per blok 

aangegeven, wat u daar kan vinden.  

 

Basisgegevens – bedrijf  

Hier staan de bedrijfsgegevens van uw bedrijf. 

Basisgegevens – contactpersonen 

Hier staan de gegevens van de contactpersonen van 

uw bedrijf.   

Urenverwerking – uren overzicht 

In het uren overzicht zijn alle ingediende uren van de 

vakman(nen) te zien. Hier kunt u ook het overzicht 

filteren (op bijvoorbeeld werknemer) en 

downloaden. 

Uren accorderen – uren goedkeuren  

Hier kunt u de ingediende uren van de vakman(nen) 

accorderen. Hoe dit werkt, leest u op pagina ..  

Uren accorderen – afgekeurde uren  

Hier kunt u de afgekeurde uren vinden.  

Factuuroverzicht  

Op deze plek komen de facturen te staan. U kunt 

zien welke betaald zijn, welke nog niet en u kunt ze 

hier downloaden.  Afbeelding 2 
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Algemene documenten 

Hier vindt u alle documenten die u van ons nodig heeft. Denk aan: KVK 

uittreksel, WKA, NEN registratie en diverse certificaten.  

Uren accorderen 
Wanneer u uren wil accorderen (of afkeuren) gaat u naar uren accorderen – uren goedkeuren. 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm (afbeelding 3): 

 

Afbeelding 3 

1. Wanneer alle uren goed zijn, kunt u klikken op ‘alles goedkeuren’. Hetzelfde geldt voor 

afkeuren, mits hiervoor een reden is opgegeven.  

2. Wanneer niet alle uren goedgekeurd moeten worden, kunt u het vinkje bij goedkeuren 

aanklikken. Zie afbeelding 4 voor het voorbeeld.  

 

 

Afbeelding 4 

3. Vervolgens klikt u op verwerken en zijn de uren goedgekeurd! 


