Gebruikershandleiding YOUPP

YOUPP (Your Personal Portal) is een web toepassing waarmee het mogelijk is om informatie te
raadplegen en wijzigen, die in het personeelsinformatie systeem PIMS@all geregistreerd staat.
Je kunt in YOUPP ook je digitale salarisstrook en jaaropgave opvragen.
In deze handleiding wordt in het kort beschreven hoe je kunt inloggen in YOUPP, waar je jouw
gegevens kunt raadplegen en waar je deze kunt wijzigen.

Inloggen
Wanneer je intern werkt ga je naar start, alle programma’s, algemeen, YOUPP.
Wil je extern inloggen dan kan dit door naar internet http://portal.dienstdommelvallei.nl te gaan.
Klik op YOUPP en volg dezelfde stappen als bij intern werken.

Intern werken
Na inloggen zie je onderstaand scherm.

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heb je via de mail/brief ontvangen.
Als je dit gedaan hebt kom je in het hoofdscherm van de portal.

Salarisstrook en jaaropgave.
De salarisstrook en jaaropgave kun je inzien en opslaan via het onderdeel ‘Salarisspecificatie’s.
Je kunt jouw salarisstrook opvragen kan door een vink bij Toon ‘Loonstrook’ te zetten. Als je dit
gedaan hebt komen de salarisstroken die beschikbaar zijn in beeld.

Om de salarisstrook te openen klik je op

.

De strook kun je dan inzien, afdrukken en/of opslaan en doorsturen naar je privé e-mailadres.
De jaaropgave kun je op de zelfde wijze opvragen zodra deze beschikbaar is.

Persoonsgegevens raadplegen of wijzigen.
In het menu staat de button “Profiel”.
Klik hierop en het gekozen menu Profiel opent.

Daarna kun je bij “Mijn gegevens” je gegevens zien.

De persoonsgegevens die in PIMS geregistreerd staan kun je bekijken door op de betreffende tab te
gaan staan en deze te openen. Wil je gegevens wijzigen dan kun je deze indienen door op het
klikken.

Volg de schermen zoals gevraagd.

Vergeet niet een akkoordvinkje te plaatsen bij “Ik ga akkoord met de ingediende wijziging”.
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De laatste stap is het indienen van de wijziging door middel van de
klikken. De wijziging is ingediend.

bovenaan het scherm aan te

Let op!
Je kunt een wijziging met dezelfde ingangsdatum indienen. Wil je een ingediende wijziging aanpassen
geef dan een andere ingangsdatum op.
Nadat de salarisadmistratie de wijziging heeft geaccordeerd worden de ingediende wijzigingen in het
personeelssysteem verwerkt.
De status van de aanvraag kun je volgen via Processtatus door op het

te klikken.

