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Figuur 1. Dashboard, actieoverzicht en andere onderdelen 

Hoofdstuk 1 Wat is... 
 
1.1 het dashboard? 
Op het dashboard, de pagina die direct na het inloggen in CD Online verschijnt, ziet u een overzicht 
van meest gebruikte acties en informatie. Figuur 1 geeft een impressie van een dashboard. 
 
1.2 het actieoverzicht? 
Deze kolom is altijd zichtbaar aan de linkerkant van uw scherm. Hierin vind u de objecten waarop u 
eventueel actie moet ondernemen, zoals urenbriefjes, maar ook informatie zoals plaatsingen of 
documenten.  
 
1.3 de stream? 
De stream geldt als uw volledige archief waar u rechtstreeks in kunt zoeken. U kunt in deze stream 
alles terugvinden wat u ooit heef aangemaakt. U kunt deze ook verbergen door op het hoofdicoon 
‘stream’ te klikken.  

 
1.4 een tegel? 
Een tegel op het dashboard met informatie. De meeste tegels gelden ook als knop waarop geklikt kan 
worden om een actie uit te voeren. 
 
1.5 een hoofdicoon? 
Boven de stream, dus ook aan de rechterkant van uw scherm, vind u een aantal hoofdiconen, zoals 
‘Uitloggen’. 
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1.6 een actie-icoon? 
Het actie-icoon is een rood bolletje met daarin een getal, dat u in het actieoverzicht attendeert op 
het feit dat er actie moet worden ondernomen. 
 
Hoofdstuk 2 Waar kan ik... 
 
2.1  uren inzien? 
Door uw medewerker of uzelf ingevulde urenbriefjes vindt u snel en gemakkelijk terug in het 
actieoverzicht. In dit actieoverzicht wordt u  geattendeerd op declaraties waarop nog actie 
ondernomen moet worden. Hiervoor klikt u op het rode bolletje dat in dat geval in het icoon 
‘urenbriefjes’ staat. 
 
2.2  uren goedkeuren? 
Afhankelijk van de instellingen zoals besproken met de applicatiebeheerder zijn er 2 mogelijkheden:  
 

1.  Uren schrijven door de medewerker 
- de student biedt de uren ter goedkeuring aan, deze worden per e-mail aan u aangeboden. 
- u logt in bij CD Online en klikt op het actie-icoon in het actieoverzicht.  
- u komt dan in het overzicht met de declaraties die nog gekeurd moeten worden en klikt een regel 
  aan. U kunt nu het urenbriefje goed- of afkeuren (uiterlijk de 5e van de maand). 
- u kunt de uren ook direct vanuit de e-mail goedkeuren. 
- als u de uren op tijd goedkeurt zal de student rond de 11e zijn of haar salaris ontvangen.  
Uitsluitend urenbriefjes met de status ‘aangeboden’ kunnen goedgekeurd worden! 

 
2. Urenbestand importeren 
Het kan voorkomen dat u met andere registratie systemen werkt, zoals bijvoorbeeld een 
planningsysteem. Deze systemen kunnen de uren exporteren die wij vervolgens rechtstreeks in CD 
Online kunnen importeren.  
- u levert het urenbestand uiterlijk de 5e bij Campus Detachering aan. 
- Campus Detachering importeert het urenbestand in CD Online. 
- de student zal rond de 11e zijn of haar salaris ontvangen. 

 
2.3 medewerkers en plaatsingen inzien? 
Ook deze gegevens vind u terug in het actieoverzicht en de lopende plaatsingen zijn eventueel ook 
terug vinden via de tegel.  
  
2.4 taal of wachtwoord wijzigen? 
Wachtwoord wijzigen 
Het wijzigen van uw wachtwoord is erg eenvoudig. Als u op het hoofdicoon ‘Profiel’ klikt, opent een 
nieuw scherm. Hier ziet u de knop ‘Wachtwoord veranderen’ staan.  
Taal instellen 
Klik op het hoofdicoon ‘Profiel’. Klik hier op de knop ‘Bewerken’ en selecteer de door u gewenste 
taal. Sla de wijziging op door links bovenin op ‘Opslaan’ te klikken. 
 
2.5  iemand anders machtigen bij mijn afwezigheid? 
Het is niet mogelijk om zelf een collega aan te wijzen die namens u uren kan goedkeuren. Campus 
Detachering raad daarom aan altijd een tweede gebruiker op te geven met dezelfde rol en rechten. Op 
deze manier is er altijd iemand die uren kan goedkeuren bij (onverwachte) afwezigheid.  
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Neem contact op met Campus Detachering wanneer u langere tijd afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege 
vakantie of zwangerschapsverlof. Uw account kan dan tijdelijk inactief gezet worden en er kan een 
collega toegevoegd worden die de uren goedkeurt tijdens uw afwezigheid. 
 
2.6 rechten of instellingen wijzigen? 
Campus Detachering beheert de algemene instellingen; zoals de weergave van urenbriefjes 
(week/tijdschrijven), de mogelijkheid om in het urenbriefje te kunnen kiezen uit verschillende 
kostenplaatsen en de autorisatie eenheid/leidinggevende waar de medewerker binnen de relatie aan 
gekoppeld moet worden. Deze instellingen worden overeen gekomen met de applicatiebeheerder. 
Indien u deze instellingen wilt aanpassen verzoeken wij u contact op te nemen met Campus 
Detachering. 
 


