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1. Algemene uitleg HRConnect
HRConnect is het personeelsregistratiesysteem voor alle medewerkers en
ZZP’ers. HRConnect bestaat uit een digitaal recruitment systeem waarin
praktijken en labs vacatures kunnen aanmaken en het gehele recruitment proces
kunnen volgen, een nieuwe externe carrière site om ons als aantrekkelijke
werkgever te positioneren, maar ook een onboarding module om nieuwe
collega’s soepel te laten starten. Daarnaast biedt dit systeem een brede
administratieve module waarin wij alle relevante personele data vastleggen en zal
het aanmelden voor cursussen en klinische avonden gedigitaliseerd worden (en
daarmee voor jullie inzichtelijk). Tevens vraag je vanaf 1 januari 2020 verlof aan
via HRConnect, schrijf je je overuren hier ook in, en kan je hier je salarisstrook
downloaden. In dit document wordt uitgelegd hoe de DentConnect Academy
pagina gebruikt kan worden.

2. Inloggen bij HR Connect
1. Open een internet-browser zoals Chrome, Firefox of Internet Explorer (LET OP: NIET via de CLOUD inloggen).
2. Vul de volgende URL in de zoekbalk:
https://performancemanager.successfactors.eu/login?company=curaeosbv#/login
3. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
4. Klik op aanmelden
5. Wanneer je je wachtwoord vergeten bent klik je op het vraagteken achter wachtwoord invoeren en volg de verdere
instructies

LET OP: Mocht je onderstaande foutmelding krijgen dan ben je ingelogd via de Cloud.

TIP
I.v.m. met blokkades adviseren wij om de e-learnings niet vanuit de Cloud te volgen, maar direct via de browser of
SAP Succesfactors App op HRConnect in te loggen.
• Link om in te loggen via browser Explorer of Google Chrome: link
• Link om in te loggen via mobiele App “SAP Successfactors”: link
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3. Navigeren door HR Connect
In de zoekbalk kan
je collega’s zoeken

Wanneer je inlogt zie je als eerst het onderstaande scherm:
Navigatie menu – hier
kan je bijvoorbeeld naar
je profiel gaan

Je gegevens
bekijken of wijzigen

Opent de
organisatiestructuur

3.1 Goodhabitz E-learnings opzoeken in HRConnect
1. Kies op de homepage voor de DentConnect Academy via het navigatiemenu:

Of kies voor de tegel DentConnect Academy:
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2. Je komt nu uit op de startpagina van de DentConnect Academy, hier vind je algemene informatie terug over de
DentConnect Academy en leeraanbod. – Kies voor ‘Door compleet programma bladeren’ om een volledig overzicht
te zien van de categorieën van ons leeraanbod.

Of om direct op de Goodhabitz E-learning pagina uit te komen ga naar “Goodhabitz Online Trainingen” tegel op de
startpagina.

3. Je bevindt je nu in de catalogus van de DentConnect Academy. Hierin zijn alle workshops, klinische avonden en
e-learnings terug te vinden. Standaard wordt de weergave in blokken weergegeven. Je kunt kiezen voor een
lijstweergave of een kalenderweergave.
Let op: bij Kalenderweergave zie je alleen de fysieke trainingen, hierin zijn de e-learnings niet zichtbaar.
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3.2 Deelnemen aan Goodhabitz E-learning via computer
1. Ga naar de Catalogus (zie vorige pagina) en kies bij Onderwerpen voor E-learnings Goodhabitz
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2. Je ziet nu alle e-learnings die online staan. Ook kun je de zoekbalk gebruiken om een e-learning op te zoeken.
Tip: Zie startpagina van de DentConnect Academy, hier vindt je algemene informatie terug over de DentConnect
Academy en leeraanbod
Ons leeraanbod wordt periodiek bijgewerkt met o.a. nieuwe e-learnings.

Per pagina staan er 10 e-learnings online. Onderin kun je naar de volgende pagina gaan.
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3. Bij Interesse in een e-learning kun je kiezen voor ‘Meer”.
• Je krijgt bij details een korte beschrijving van de e-learning te zien.
• Hierna kun je kiezen om de cursus te starten, interesse (voor een eventuele volgende keer) of aanbevelen
aan een collega.

4. Klik op de link van de E-learning en je komt nu in het voorblad terecht. Hier worden de verschillende lessen
beschreven. Via cursusdetails kun je de e-learning starten
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5. Als je een interessante e-learning wil volgen, kies je voor cursus starten. Je komt dan in volgend scherm terecht
•
•

In het filmpje wordt meer uitleg gegeven over de e-learning
Een e-learning bestaat totaal uit 5 lessen en per les zijn er 5 verschillende activiteiten. De e-learning wordt
afgesloten met een toets.

•

Via mijn voortgang kun je bekijken hoeveel lessen en activiteiten je hebt gevolgd en hoeveel minuten je
gestudeerd hebt.
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•

Om de e-learning op volledig scherm te zien, klik je op het icoontje (rechts onderin). Je kunt eventueel de
inhoud via het kruisje rechts bovenin dichtklappen, zodat je e-learning beter in je scherm zichtbaar is.

Let op: na het behalen van de cursus is het belangrijk om op bevestiging voltooiing te klikken, zodat de elearning afgerond wordt.

4. Opmerkingen / Waar moet ik rekening mee houden?
•
•
•
•

Bijna alle e-learnings zijn geschikt voor de mobiele applicatie. Let op: het onderdeel ‘Go’ is lastig via
de mobiele applicatie te volgen, hiervoor moet je een document downloaden.
Heb je problemen met het starten van de e-learning? Wellicht is er een pop-up geblokkeerd. Ook kan
het noodzakelijk zijn dat je browsergegevens (geschiedenis, cookies en cache) moet verwijderen.
Je kunt op elk gewenst moment van de dag starten met de e-learning, ook is het mogelijk om de elearning te verlaten en hierna weer verder te aan waar je gebleven was.
De tijd die achter elke activiteit staat is een indicatie.

5. Deelnemen aan een e-learning via mobiele applicatie – IOS
1. Open de mobiele applicatie op je telefoon

2. Kies onderin voor opleidingen – en ga dan naar de catalogus
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3. Typ in de zoekbalk: Goodhabitz Je ziet nu alle e-learnings naar voren
komen

4. Kies een gewenste e-learning. In het overzicht zie je uitleg over de
verschillende lessen van de e-learning.
Ga naar details om de cursus te starten.

12

5. Kies voor Content lanceren om cursus te starten

6. Klik op de link om naar de cursus te gaan
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7. Je kunt nu starten met de cursus door op de verschillende onderdelen
te klikken.
Let op: het onderdeel ‘Go’ is niet te volgen met de mobiele
applicatie. Gewenst kun je eventueel rechtsboven in je scherm
vergroten.

6. Deelnemen aan een e-learning via mobiele applicatie – Android
1. Open de mobiele applicatie op je telefoon

2. Open rechts bovenin het menu en kies voor Opleiding
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3. Klik in de linker bovenhoek op de drie puntje en selecteer Catalogus

4. Druk op het vergrootglas boven in en typ in de zoekbalk: Goodhabitz Je
ziet nu alle e-learnings naar voren
Komen van GoodHabitz

5. Kies een gewenste e-learning. In het overzicht zie je uitleg over de
verschillende lessen van de e-learning.
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6. Ga naar het tabblad Content om de cursus te starten.
7. Kies voor Content lanceren om cursus te starten

8. Klik op de link om naar de cursus te gaan

9. Je kunt nu starten met de cursus door op de verschillende
onderdelen te klikken.
Let op: het onderdeel ‘Go’ is niet te volgen met de mobiele
applicatie.
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7. Inschrijven voor een bijscholing/workshop/klinische avond en/of masterclass via
computer
1. Kies op de homepage voor de DentConnect Academy via het navigatiemenu:

Of kies voor de tegel DentConnect Academy:

2. Je komt nu uit op de startpagina van de DentConnect Academy, hier vindt je algemene informatie terug
over de DentConnect Academy. – Kies voor ‘Door compleet programma bladeren’
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3. Je bevindt je nu in de catalogus van de DentConnect Academy.
Hierin zijn alle workshops, klinische avonden en e-learnings terug te vinden. Standaard wordt de
weergave in blokken weergegeven. Je kunt kiezen voor een lijstweergave of een kalenderweergave.
Tip: Wil je kijken welke cursussen er als eerste gegeven worden, kies dan voor kalenderweergave! Kies
links bij doelcategorie voor: via cursusleider. Je ziet nu alle fysieke traingen. Blader door de catalogus om
te kijken welke traingingen er allemaal zijn.

Let op: per pagina staan er 10 trainingen online. Onderin kun je naar de volgende pagina gaan.
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4. Kies op een gewenste training en je ziet onderstaande details. Kies voor ‘alle groepen weergeven’ om te
kijken welke data er allemaal beschikbaar zijn en klik op een gewenste datum bij interesse.

5. Alle details zijn nu zichtbaar, klik rechts in het midden op registeren om deel te nemen aan de training.
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6. Vul daarna de gevraagde gegevens en klik daarna op registratie voltooien
7. Je krijgt hierna een bevestiging op je scherm te zien en ook een e-mail.
8. Wil je toch niet deelnemen aan de training, kies daarna voor terugtrekken.

9.

Bevestig je annulering.

10. Je ontvangt hiervan nogmaals een bevestiging in je mailbox.
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8. Inschrijven voor een bijscholing/workshop/klinische avond en/of masterclass via
mobiele applicatie – IOS
1. Open de mobiele applicatie op je telefoon

2. Kies onderin voor opleidingen – en ga dan naar de catalogus

21

3. Je ziet nu alle opleidingen die er beschikbaar zijn. Voor alle fysieke
cursussen zichtbaar te maken klik je rechtsboven in op filter.
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4. Kies voor: door instructeur geleid

5. Je ziet nu alle cursussen die door een instructeur geleid
kies op een gewenste cursus voor meer informatie.

worden,
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6. Je ziet nu informatie over de geselecteerde cursus. Om te kijken of er data
beschikbaar zijn ga je naar details.

7. Je ziet nu eventueel de beschikbare data. Klik op registeren om deel te
nemen. Mocht de data vol zijn, kun je ervoor kiezen om op de wachtlijst te
staan. Als er een collega zich terugtrekt worden op volgorde van de wachtlijst
nieuwe collega’s toegevoegd.
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8. Als de registratie gelukt, krijg je hiervan een bevestiging van je op je
telefoon en een e-mail met nogmaals een bevestiging.

9. Als je na het registeren toch niet aanwezig kunt zijn, kies voor terugtrekken.
Je ontvangt ook hiervan een bevestiging per mail.
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9. Inschrijven voor een workshop/klinische avond en/of masterclass via mobiele
applicatie – Android
1. Open de mobiele applicatie op je telefoon

2. Open rechts bovenin het menu en kies voor Opleiding

3. Klik in de linker bovenhoek op de drie puntje en selecteer Catalogus
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4. Kies in de rechter boven hoek op de filter knop en kies voor: door
instructeur geleid

5. Je ziet nu alle cursussen die door een instructeur geleid worden, kies
op een gewenste cursus voor meer informatie.
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6. Je ziet nu informatie over de geselecteerde cursus, klik op Meer Informatie
om meer informatie van de cursus te tonen. Om te kijken of er data
beschikbaar zijn ga je het tabblad Roosteritems.

7. Je ziet nu eventueel de beschikbare data. Klik op registeren om deel te
nemen. Mocht de data vol zijn, kun je ervoor kiezen om op de wachtlijst
te staan. Als er een collega zich terugtrekt worden op volgorde van de
wachtlijst nieuwe collega’s toegevoegd.
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8. Als de registratie gelukt, krijg je hiervan een bevestiging van je op je telefoon en een e-mail met nogmaals
een bevestiging.

9. Als je na het registeren toch niet aanwezig kunt zijn ga je naar het
tabblad Registraties en kies vervolgens voor terugtrekken. Je ontvangt
ook hiervan een bevestiging per mail.

10. Activeren mobiele applicatie
Wanneer je in het bezit bent van een smartphone is het ook mogelijk om HR Connect te benaderen via een mobiele
applicatie. Het advies is om eerst altijd in te loggen via de computer waarna je vervolgens de app kan activeren. Je
kan de mobiele applicatie op de volgende manier instellen:
1. Zoek in de app store op je smartphone naar SuccessFactors, wanneer de app het onderstaande icoontje heeft dan
is dit de juiste

2. Log vervolgens in op de website op de computer
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3. Ga naar instellingen

4. Klik op mobiel

5. Klik op activeren via camera

6. Er komt dan een QR code in beeld die je dient te scannen met de camera van je mobiele telefoon wanneer je de
app open hebt.
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7. Open de app via je mobiele telefoon en klik op ‘Meld u aan met QR-code’.

8. Scan de QR-code.
Als je verdere vragen hebt omtrent HR Connect dan kan je contact opnemen met je HR assistent welke terug te
vinden is in je staff bestand onder ‘werkrelaties’.

11. Vragen
Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met Academy zodat we je verder kunnen helpen!

•
•

Voor de Praktijken & SSC mailen naar: academy.nl@dentconnect.eu
Voor de Labs mailen naar: academy@4dental.nl
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