Starten met ADP Mobile

Met ADP Mobile kun je vanaf je smartphone of tablet verlof
aanvragen, salarisinformatie inzien en gegevens van collega’s
opzoeken. Heb je een iPhone, Blackberry of een toestel met
Android dan kun je hier gebruik van maken.

(ESS is de webapplicatie voor het beheren van jouw gegevens
en het aanvragen van verlof). Een vergeten wachtwoord/
gebruikersnaam kun je alleen via de webapplicatie (dus via PC of
laptop) opnieuw opvragen.

Voor je iPhone, iPod touch of iPad ga je naar de Apple app store
waar je bij de iPhone apps de ADP Mobile app kunt zoeken en
downloaden. Voor een toestel met een ander besturingssysteem
als Android of Blackberry, start je de internet browser en ga je
naar http://mobile.adp.com

De eerste keer dat je inlogt in ADP Mobile moet je de gebruiksvoorwaarden accepteren. Daarna kom je in het startscherm.

TIP

Zet mobile.adp.com in je favorieten of plaats een
snelkoppeling (icoontje) op je hoofdscherm. Zo hoef
je niet steeds via je browser naar mobile.adp.com.

Afhankelijk van de self service functionaliteit die via jouw
werkgever beschikbaar is, kun je hier:
• Collega’s opzoeken en details bekijken
• Verlof aanvragen en je verlofsaldo bekijken
• Berichten inzien, verlofaanvragen goed- of afkeuren
(alleen voor managers)
• Salarisinformatie inzien, de laatste vijf periodes en cumulatief
• Nieuwsberichten van de HR-afdeling ontvangen
Verlof en berichten zijn gekoppeld aan ESS.

De login pagina verschijnt dan in de taal die is ingesteld op je
smartphone. De taal kun je aanpassen door op de wereldbol
rechtsboven te klikken. Met de iPhone kun je de taal aanpassen
via ‘Instellingen’ op het startscherm.

Nu kun je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Dit zijn dezelfde login gegevens als voor Employee Self Service
(ESS) en/of het bekijken van je digitale loonstrook.
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EISEN AAN DE SMARTPHONE
Die moet voldoen aan één van onderstaande eisen:
• Android™ 2.0 of hoger
• Blackberry® 4.6.1 of hoger
• iPhone® 3G, iPhone® 3GS, iPhone® 4, iPhone® 4S met iOS 4.0 of
hoger of iPhone® 5 met iOS 4.0 of hoger
• iPod touch® 3e, 4e generatie, iOS 4.0 of hoger
• iPad®, iPad® 2 met iOS 4.0 of hoger

T (010) 459 8644
F (010) 442 0906
E info@adp.nl
W www.adp.nl

0313C924002

ADP Nederland BV

