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1. Objaśnienie  
 

1.1 Logowanie online 
Jako pracownik tymczasowy agencji Timing posiadasz dane do logowania na portalu Mijn Timing lub 
w aplikacji Timing. Za pośrednictwem aplikacji Timing możesz bezpośrednio załatwiać różne sprawy 
związane z planowaniem: uzyskiwać wgląd w harmonogram pracy, składać wnioski urlopowe, 
wprowadzać dostępność i planować dostępne zmiany.  
 
W niniejszym podręczniku opisano, w jaki sposób działa ta część w aplikacji Timing. 
 
Krok 1 
Logujesz się przy użyciu swoich danych logowania Timing w aplikacji Timing. 
 
Krok 2  
Po zalogowaniu ekran wygląda następująco: 

 
 
W dolnej części ekranu widoczna jest opcja YOP!, którą możesz kliknąć, aby załatwić wszystkie 
sprawy związane z planowaniem. 
  
Krok 3 
Opcja YOP! składa się z wielu elementów: 

- Wgląd do harmonogramu pracy 
- Samodzielne planowanie harmonogramu tygodniowego 
- Samodzielne planowanie tymczasowych zmian (za pośrednictwem powiadomień push) 
- Wnioskowanie o urlop 
- Wprowadzanie dostępności (ta opcja nie jest standardowa i nie zawsze ma zastosowanie) 
- Rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy użyciu telefonu komórkowego (ta opcja 

nie jest standardowa i nie zawsze ma zastosowanie) 
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Po otwarciu YOP! trafia się na ekran początkowy YOP!, na którym znajduje się menu. W górnej części 
można ewentualnie zarejestrować rozpoczęcie i zakończenie pracy, jeśli ma to zastosowanie 
u klienta, a także zobaczyć najbliższą zmianę. Po dalszym przewinięciu w dół widać ewentualnie 
zmiany pilne oraz menu do odczytywania przychodzących powiadomień, informowania o dostępności 
(jeśli dotyczy) lub składania wniosków o urlop. 
 

  
 
1. Na ekranie początkowym można wybrać Mijn diensten (Moje zmiany) oraz Open diensten 

(Dostępne zmiany). W opcji Mijn diensten (Moje zmiany) można uzyskać wgląd w swój 
harmonogram pracy, w opcji Open diensten (Dostępne zmiany) można samodzielnie wpisać się 
na dostępne zmiany.  

2. Mijn berichten (Moje powiadomienia): to skrzynka pocztowa ze wszystkimi przychodzącymi 
powiadomieniami. Są to komunikaty informacyjne lub dotyczące nowych zmian, na które można 
się wpisać. Przy opcji podana jest również liczba nowych powiadomień. 

3. Mijn verlof (Mój urlop): tutaj można składać wnioski urlopowe. 
4. Przy opcji Open diensten (Dostępne zmiany) można planować dostępne zmiany 
5. Przy opcji Wanneer ben je beschikbaar (Kiedy jesteś dostępny) można wprowadzać swoją 

dostępność 
 
W przypadku użycia aplikacji, ważne jest, aby aplikacja Timing miała dostęp do wysyłania 
powiadomień push. Korzystając z aplikacji po raz pierwszy, otrzymasz powiadomienie na temat 
pozwolenia na tego typu powiadomienia.  
 
Co sprawdzić, jeśli nie otrzymujesz powiadomień push w systemie Android: 

- Przejdź do ustawień 
- Wybierz aplikacje 

 
- Na następnym ekranie wyszukaj aplikacji Timing i sprawdź, czy suwak znajduje się w pozycji 

włączenia. 

 
Jeśli suwak nie znajduje się w pozycji włączenia, kliknij go, aby się otworzył. 
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Co sprawdzić, jeśli nie otrzymujesz powiadomień push na iPhonie: 
- Przejdź do ustawień 
- Przewiń na sam dół, gdzie znajdują się wszystkie aplikacje, wyszukaj aplikacji Timing i kliknij 

ją. 

 

- Kliknij opcje powiadomień i ustaw suwak w pozycji włączenia przy opcji „Sta berichtgeving 
toe” (Zezwalaj na powiadomienia): 

 

Oprócz tego w aplikacji możesz sprawdzić, czy masz włączone powiadomienia (tak samo dla iOS 
i Androida): 

- Przewijasz w dół do opcji „Meer” (Więcej) i klikasz powiadomienia. 

 
- Sprawdź, czy suwak jest ustawiony w pozycji włączenia przy opcji „planning” (harmonogram 

pracy). Jeśli nie, kliknij go, aby suwak był otwarty. 

 

1.2 Moje zmiany 
Kiedy klikniesz opcję Mijn diensten (Moje zmiany), przechodzisz do swojego harmonogramu pracy. 
 
W prawym górnym rogu znajduje się menu rozwijane, w którym można wybrać Maand (Miesiąc), 
Week (Tydzień) i Dag (Dzień). 



Podręcznik dotyczący harmonogramu pracy w aplikacji Timing dla pracowników tymczasowych!    6 
 

 
Jeśli dla wybranego dnia widoczne są Open diensten (Dostępne 
zmiany), są one wyświetlane pod widokiem. Tutaj można 
samodzielnie się zapisywać.  
 
Przy dniu widoczne mogą być trzy znaczniki; 

ü Po lewej stronie wyświetlana jest dostępność  
Biały   nieznany 
Zielony dostępny 
Czerwony  niedostępny 
 
ü Na środku wyświetlany jest kolor zmiany  
Biały   brak zmiany 
Fioletowy  zmiana 
 
ü Po prawej stronie wyświetla się, kiedy na dany dzień 

zaplanowana jest obecność lub nieobecność (np. urlop lub 
choroba) 

Biały  brak obecności/nieobecności 
Kolor  obecność/nieobecność 

 

1.3 Dostępne zmiany 
Kiedy wybierzesz opcję Open diensten (Dostępne zmiany), wyświetlają się 
wszystkie dostępne zmiany, na które możesz się wpisać. 

Przy użyciu strzałek możesz przejść do odpowiedniego tygodnia. Na 
ekranie pojawiają się dostępne zmiany w danym dniu. Kiedy chcesz 
zaplanować zmianę, wybierz opcję Inplannen (Zaplanuj).  
 
Status Inplannen (Zaplanuj) zmienia się wtedy na Ingepland (Zaplanowano) 
oraz pojawia się komunikat o pomyślnym wykonaniu operacji. Zaplanowane 
zmiany można usunąć do 30 minut po zaplanowaniu. Jeśli chcesz usunąć 
zmianę z harmonogramu, kliknij strzałkę za opcją Ingepland 
(Zaplanowano). Wyświetli się wtedy poniższy ekran, na którym trzeba 
kliknąć „niet werken” (nie pracować). 
 
 

  
 
 
  



Podręcznik dotyczący harmonogramu pracy w aplikacji Timing dla pracowników tymczasowych!    7 
 

Kiedy wszystkie zmiany są wypełnione lub nie ma dostępnych zmian, widok jest następujący: 

 
 

1.4 Czas bonusowy 
Może zdarzyć się, że w odniesieniu do zmiany zastosowanie ma czas bonusowy. Oznacza to, że 
otrzymujesz czas bonusowy, kiedy wpisujesz się na tę zmianę. Kiedy chcesz zaplanować zmianę przy 
Open diensten (Dostępne zmiany) z czasem bonusowym, widok aplikacji jest następujący:  
 

 
 
Kiedy zaplanujesz tę zmianę, otrzymujesz więc 30 sekund czasu bonusowego. Nie dotyczy to 
wszystkich zmian, a tylko tych, w przypadku których widzisz powyższy komunikat. 

1.5 Moje powiadomienia 
Z poziomu ekranu startowego przejdź do Mijn berichten (Moje powiadomienia). W tym miejscu są 
widoczne wszystkie przychodzące powiadomienia push. Powiadomienia te mogą mieć charakter 
informacyjny, np. ze szczegółami na temat zmiany, na której jesteś zaplanowany (zaplanowana). 
Oprócz tego możesz otrzymywać powiadomienia na temat dostępnych zmian, którymi dysponujemy, 
np. ponieważ klient pilnie potrzebuje dodatkowych pracowników tymczasowych. Aby otrzymywać te 
powiadomienia, ważne jest, aby zaznaczyć, że chcesz otrzymywać powiadomienia push.  
W części Mijn berichten (Moje powiadomienia) widać czerwoną kropkę przy wszystkich nowych 
powiadomieniach. Powiadomienia mają tytuł Informatie (Informacje) lub Plan dienst (Zaplanuj zmianę). 

 
 
Jeśli powiadomienie zaczyna się od Plan dienst (Zaplanuj zmianę), chodzi o dodatkowe 
zapotrzebowanie, które otrzymaliśmy. Po otworzeniu powiadomienia, można kliknąć w dolnej części ja 
(tak) lub nee (nie). 
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 Uwaga: kiedy klikniesz opcję ja (tak), zostajesz bezpośrednio zaplanowany (zaplanowana) na danej 
zmianie i liczymy na Ciebie! 

1.6 Mój urlop 
Z poziomu ekranu startowego przejdź do Mijn verlof (Mój urlop). Tutaj możesz złożyć wniosek 
urlopowy. W kalendarzu klikasz dzień, w których chcesz skorzystać z urlopu. Możesz złożyć wniosek 
o cały dzień lub na część dnia (samodzielnie wybierasz wtedy datę początkową i końcową). 
Standardowo suwak jest włączony na cały dzień (w kolorze zielonym). Jeśli chcesz uzyskać dzień 
wolny w części dnia, przesuń suwak w drugą stronę (stanie się szary), a powyżej możesz podać datę 
początkową i końcową. Po wprowadzeniu urlopu kliknij w prawym górnym rogu Opslaan (Zapisz). 
W miarę potrzeby możesz również dodać uwagę przed złożeniem wniosku.  

 
 
 
Kiedy wniosek zostanie złożony, pojawia się komunikat Succesvol doorgegeven (Przesłano 
pomyślnie). Mimo wszystko wniosek jest rozpatrywany przez Twoją osobę do kontaktu i musi ona go 
jeszcze przyjąć lub odrzucić.  
 
 
 
 
  

  



Podręcznik dotyczący harmonogramu pracy w aplikacji Timing dla pracowników tymczasowych!    9 
 

Wnioskowany urlop zostaje dołączony do złożonej sekcji. Kiedy wniosek jest zatwierdzony lub 
odrzucony, jest wyświetlany w harmonogramie w części Mijn verlof (Mój urlop). 
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1.7 Dostępność 
(ta opcja nie jest standardowa i nie zawsze ma zastosowanie) 
 
Z poziomu ekranu startowego przejdź do opcji „Wanneer ben je Beschikbaar” (Kiedy jesteś dostępny). 
Pojawi się następujący ekran: 
 

 
 
 
Wypełnij tutaj pola, które mają zastosowanie: 
 

1. Wybierz dzień, dla którego obowiązuje dostępność. 
2. Wypełnij Van (Od) oraz Tot (Do). Kiedy chcesz powiadomić o powtarzającej się dostępności 

(np. w każdy poniedziałek), wybierz datę „Tot” (Do) w przyszłości, aż do momentu, do którego 
ma obowiązywać dostępność. 

3. Jeśli możesz wybrać pole dostępności, kliknij je, aż zmieni kolor na zielony. 
4. Jeśli wybierzesz Anders (Inne), możesz wprowadzić samodzielnie datę początkową 

i końcową. 
5. Jeśli chcesz włączyć powtarzanie, kliknij opcję Herhaal (Powtórz). Przejdziesz wtedy na ekran 

pokazany tutaj z prawej strony. Możesz podać tam, jakie powtórzenie chcesz zastosować (czy 
dotyczy to każdego tygodnia, czy co drugiego tygodnia, oraz jakiego dnia) 

6. Po wprowadzenia powtórzenia kliknij najpierw strzałkę w lewym górnym rogu, aby powrócić 
do ekranu startowego, a potem kliknij Opslaan (Zapisz) w prawym górnym rogu. 

7. Pojawi się komunikat Succesvol opgegeven (Pomyślnie wprowadzono), a dane dostępności 
zostaną wyświetlone w Twoim harmonogramie. 
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1.8 Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy (rejestracja czasu pracy) 
Jeśli ma to zastosowanie u klienta, u którego pracujesz, możesz rejestrować rozpoczęcie 
i zakończenie pracy przy użyciu telefonu. Nazywa się to również geofencingiem. Twoja osoba do 
kontaktu w agencji Timing informuje Cię również o tym, kiedy ma to zastosowanie.  
 
Przy użyciu swojego smartfona możesz również rejestrować rozpoczęcie i zakończenie na zmianie, 
dla której jesteś zaplanowany (zaplanowana). Dzięki temu wiadomo, kto w danym momencie jest 
obecny w budynku. Na podstawie rejestracji czasu pracy wypłacane jest Twoje wynagrodzenie. 
Przy użyciu GPS określa się, czy Twój smartfon znajduje się w granicach danej lokalizacji.  
 
Jak to działa? 
Przed rozpoczęciem osoba do kontaktu z agencji Timing opowie Ci, kiedy i gdzie możesz rejestrować 
czas pracy. 
 
Rozpoczęcie pracy 
W momencie rozpoczęcia pracy otwórz aplikację Timing, przejdź do YOP! i kliknij „check-in” 
(zarejestruj się), a na kolejnym ekranie kliknij w dolnej części „inchecken” (rejestrowanie).  
  

 

 
 
Po kliknięciu rejestrujesz rozpoczęcie pracy. Możesz następnie rozpocząć pracę. 
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Zakończenie pracy 
W momencie zakończenia pracy otwórz aplikację Timing, przejdź do YOP! i kliknij „check-uit” 
(wyrejestruj się), a na kolejnym ekranie kliknij w dolnej części „inchecken” (wyrejestrowanie).  
 

 

 
 
Po kliknięciu rejestrujesz zakończenie pracy.  
Dane rejestracji czasu pracy są zapisywane przez agencję Timing w aplikacji Planbition i na ich 
podstawie wypłacane jest Twoje wynagrodzenie.  
 
Nie możesz zarejestrować rozpoczęcia lub zakończenia czasu pracy? 
Informacje ogólne: 

ü Rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy możesz rejestrować, jeśli faktycznie znajdujesz się 
w miejscu pracy. 

ü Rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy możesz rejestrować, jeśli jesteś zaplanowany 
(zaplanowana) na danej zmianie. 

ü Musisz mieć dostęp do sieci komórkowej i/lub Wi-Fi (jeśli masz dostęp do obu z nich, działa to 
najlepiej). 

ü Należy korzystać z najnowszej wersji aplikacji, więc zawsze dbaj o to, aby ją aktualizować.  
ü Należy pozwolić aplikacji na wykorzystywanie informacji o Twoim położeniu. 
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ü W aplikacji należy wyrazić zgodę na wykorzystywanie informacji o lokalizacji. Powiadomienie to 
otrzymasz, kiedy po raz pierwszy klikniesz „inchecken” (rejestrowanie). Potem nie będzie już 
żadnych komunikatów. 

 
    
Kiedy wyłączysz to podczas instalacji aplikacji, możesz zmienić to później w ustawieniach.  

 
Modyfikacja lokalizacji w systemie Android: 

- Przejdź do ustawień 
- Wybierz „Verbindingen” (Połączenia) 

 
- Poniżej wybierz „Locatie” (Lokalizacja) 

 
Suwak musi być włączony, jak pokazano powyżej.  
Oprócz tego zaznaczona musi być opcja „Hoge precisie” (Duża dokładność). Jeśli nie widzisz 
podpisu „Hoge precisie” (Duża dokładność), kliknij na lokalizację i zobaczysz poniższy widok: 
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Kliknij opcję „Locatiemethode” (Metoda lokalizacji) i pojawi się poniższy ekran: 

 
Zadbaj o to, aby wokół „Hoge precisie” (Duża dokładność) pojawiła się zielona obwódka, 
klikając tę opcję. W przypadku aktywacji opcji „Batterijvoeding besparen” (Oszczędzanie 
energii) lub „Alleen telefoon” (Tylko telefon), niekiedy nie można zarejestrować czasu pracy. 

 
Jeśli masz telefon z systemem Android w wersji oprogramowania niższej niż 5.0, rejestracja 
rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy nie działa na Twoim telefonie.  
 
Modyfikacja lokalizacji na iPhonie: 

- Przejdź do ustawień 
- Przewiń na sam dół, gdzie znajdują się wszystkie aplikacje, wyszukaj aplikacji Timing i kliknij 

ją. 

 
Zobacz, co znajduje się za opcją „locatie” (lokalizacja). Jeśli jest to „Bij gebruik” (Podczas 
użycia), jest to prawidłowe, jeśli „Nooit” (Nigdy), należy to zmienić. 
Klikasz wtedy „Locatie” (Lokalizacja), a następnie „Bij gebruik van App” (Podczas użycia 
aplikacji).  

 
 
Ważne jest przy tym, żeby telefon nie znajdował się w trybie oszczędzania energii. Aby to 
sprawdzić, przejdź do swoich ustawień i kliknij opcję „batterij” (bateria): 
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Sprawdź wtedy, czy suwak jest wyłączony przy opcji „Energiebesparingsmodus” (Tryb 
oszczędzania energii): 

 
 
Twoje ustawienia są wtedy prawidłowe i możesz rejestrować czas pracy. 

 
Jeśli nie udaje Ci się zarejestrować rozpoczęcia pracy, sprawdź najpierw powyższe ustawienia. Jeśli 
korzystasz wyłącznie z Wi-Fi, a nie z sieci komórkowej, rejestrowanie czasu rozpoczęcia lub 
zakończenia pracy może trwać dłużej. Określenie lokalizacji GPS trwa wtedy dłużej. Pomóc może przy 
tym rejestrowanie się na zewnątrz budynku.  
 
Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć zarejestrować czas pracy lub rejestracja na smartfonie nie jest możliwa, 
powiadom o tym od razu po zakończeniu zmiany swoją osobę do kontaktu w agencji Timing. 
 
Na podstawie danych rejestracji czasu pracy nie jesteśmy w stanie obserwować, gdzie dokładnie się 
znajdujesz, przeprowadzana jest wyłącznie kontrola, czy urządzenie znajduje się w danym zasięgu, 
który umożliwia rejestrację czasu pracy. Nie są więc zapisywane żadne dane na temat pozycji 
urządzenia, a także nie mogą być one uzyskane przez aplikację Planbition lub agencję Timing. 
 

2. Ważne!  
 
Udziel aplikacji Timing pozwolenia na wysyłanie powiadomień push, dzięki temu uzyskasz zmiany 
zawsze na czas. Jeśli chcesz to ustawić w późniejszym czasie, przejdź w aplikacji do opcji menu 
„meer” (więcej), kliknij powiadomienia i ustaw suwak w pozycji włączonej przy opcji „planning” 
(harmonogram) lub przejdź do ustawień systemowych.  
 
ü Jeśli faktycznie chcesz skorzystać z urlopu, zawsze musisz złożyć wniosek urlopowy! W innym 

wypadku istnieje ryzyko, że planista wciąż będzie mógł wpisać Cię do harmonogramu pracy. 
 
Godziny urlopu nie są wypłacane automatycznie, kiedy składasz wniosek o urlop. Jeśli chcesz 
z tego skorzystać, możesz zgłosić to za pośrednictwem Mijn Timing lub wysłać wiadomość e-mail 
do agencji Timing. 

 
ü W opcji Mijn diensten (Moje zmiany) pokazane są wszystkie zmiany, w przypadku których jesteś 

brany (brana) pod uwagę. We wnioskowane dni urlopu nie są pokazywane żadne zmiany. Jeśli 
jednak chcesz pracować, skontaktuj się z osobą do kontaktu, aby mogła ona usunąć urlop 
i ponownie przyporządkować Cię do danych zmian. 

 
ü W harmonogramie uwzględnia się Twoje godziny odpoczynku. Jeśli na przykład wybierzesz 

zmianę nocną, a w następnym dniu zaplanowaną masz pierwszą zmianę poranną, zmiana 
poranna zniknie automatycznie z opcji możliwych do zaplanowania. 

 
 
 
 

 


