Uitleg Flexwrapp online/app:
Via de mail ontvang je de uitnodiging voor de Flexwrapp, deze ziet er als onderstaand uit:
Beste …..,
Intermediair Partner B.V. (het bedrijf dat de payroll voor jou verzorgt) heeft een koppeling voor je geactiveerd
met Flexwrapp.
Flexwrapp is een handige app waarmee je je flexibele werkleven volledig kunt inzien en beheren. Ook kun je via
het portaal digitaal je documenten ondertekenen. Binnenkort ontvang je dan ook documenten die we je vragen
om te ondertekenen.
De link is:
Klik op onderstaande link om het account te activeren en log in met de inloggegevens van een Flexwrappaccount. Als er nog geen Flexwrapp-account is, moet dit eerst aangemaakt worden.
https://portal.flexwrapp.com/add-agency?psid=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&trid=00000000

Wanneer je de stappen voor activatie doorgenomen hebt kun je via www.flexwrapp.com of de App documenten
digitaal ondertekenen.
Dit is mogelijk voor overeenkomsten, loonbelastingverklaringen en overige documenten.
Via de website heb je nog de volgende mogelijkheden:
-

Makkelijk gewerkte uren bijhouden.
Loonstroken en jaaropgaven inzien
Reserveringssaldo’s raadplegen.

Ook kun je de handige app downloaden voor op je mobiel.
Voor vragen kun je contact opnemen via 0113 - 405 155 of info@ppartner.nl
Met vriendelijke groet,
Team Ppartner

Uitleg Flexwrapp App:
Je kan via de AppStore(Apple) of via PlayStore(Android) ook de App Downloaden, de app heeft dit logo:

Als je de app hebt gedownload kom je op onderstaande scherm:
Druk hierna op registreren.

Vul je gegevens in en volg de stappen welke
verstuurd worden per mail, hierna kun je inloggen.

Voer de door jouw gekozen inloggegevens in.

Stel een toegangscode (soort pincode) in, hiermee
kun je gemakkelijk inloggen.

Hierna kom je in het Flexwrapp-menu; kies hier voor
documenten.

Bij het tabblad “Digitale handtekening” kun je de
documenten die voor jou klaar staan digitaal
ondertekenen. Indien dit niet lukt neem dan contact
op met Ppartner. Zoals je ziet zal jij en het
bureau (Ppartner in dit geval het document moeten
ondertekenen.

In het tabblad “Loon- en jaaropgaven” kun je je
loonspecificaties per periode terugvinden. Aan het
einde van ieder jaar komt hier ook jouw jaaropgaaf te
staan. Indien je maar tijdelijk werkt en de app niet
meer actief hebt wanneer je jouw jaaropgaaf moet
hebben kun je contact opnemen met Ppartner
Zodat wij alsnog jouw jaaropgaaf kunnen sturen.

Uitleg Flexwrapp Online:
Ga naar www.flexwrapp.com, hierna kom je op onderstaande scherm:

Voer hier jouw gekozen inlognaam en wachtwoord in (je kan hiervoor dezelfde als voor de app
gebruiken).

Nadat je bent ingelogd kom je op bovenstaande scherm. In dit scherm kun je rechtsboven op het
tandwiel jouw persoonlijke gegevens aanpassen. Links in het menu kun je andere informatie vinden.
Onderstaand de uitleg van de belangrijkste opties:

Documenten: hier kun je documenten ondertekenen waarvoor een digitale handtekening is vereist.
Klik op het te tekenen document en volg de stappen, mocht je hier vragen over hebben; contact dan
het kantoor van Ppartner.

Loonstroken: Hier kun je je loonspecificaties per periode terugvinden.

Jaaropgaven: Hier staat jouw jaaropgaaf van een compleet afgesloten boekjaar, over het algemeen
komt deze na 1 maand in het nieuwe jaar online.

