EasyToLink Downloads
Algemeen
EasyToLink Downloads geeft de mogelijkheid om gegevens te downloaden uit Profit en
vervolgens samen te voegen in een Word-document of een Excel-bestand.
Het gebruikersaccount van EasyToLink heeft altijd betrekking op 1 werkgever c.q.
administratie. Als er sprake is van meerdere werkgevers c.q. administraties zijn er dus ook
meerdere inlogaccounts noodzakelijk.

Inloggen
Ga naar www.profitretail.nl en klik op EasyToLink.
Klik op ‘Inloggen’ en gebruik de inloggegevens die u zijn verstrekt.

Gebruik van de modules
Er zijn twee modules beschikbaar:
-

Downloads / Word
Downloads / Excel

Downloads / Word
-

-

Klik ‘Downloads / Word’
Kies een document
Kies een medewerker
o Alleen die medewerkers worden getoond die in dienst zijn bij de betreffende
werkgever
Afhankelijk van het gekozen document worden de contractregels, roosterregels,
functieregels en salarisregels getoond.
Maak uw keuze in de contractregels, etc.
Onderin wordt de samenvatting getoond van uw keuzes.
Klik op ‘Document genereren’ om een Word-document aan te maken op basis van de
door u gemaakte keuzes.

Downloads / Excel
-

Klik ‘Downloads / Excel’
Kies een gegevensverzameling
Klik op ‘Spreadsheet genereren’ om een Excel-bestand aan te maken op basis van de
door u gekozen gegevensverzameling.
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Onderhoud documenten
Standaarddocumenten
Profit Retail Systemen levert in samenwerking met Marshoek een standaardset documenten.
Deze standaardset wordt ook onderhouden, in die zin dat veelgehoorde wensen/vragen
verwerkt zullen worden in de standaardset.
De standaarddocumenten zijn herkenbaar aan de voorloopcode van het document in
EasyToLink, bijvoorbeeld ‘LM’ voor Levensmiddelen of ‘ALG’ voor algemeen toepasbare
documenten.

Eigen documenten
U kunt ook uw eigen documenten op laten nemen in EasyToLink. U kunt deze documenten
uit laten werken door Profit Retail Systemen of zelf een zo volledig mogelijk uitgewerkt en
opgemaakt document aanleveren. In het laatste geval bespaart u op de kosten van opmaken
van het document.
Uw eigen documenten kunt u in EasyToLink herkennen aan de voorloopcode, dat is
namelijk uw klantnummer bij Profit Retail.
In de meeste documenten worden gegevens uit Profit verwerkt. Deze gegevens komen van
de tabbladen ‘Algemeen’, ‘Contact’, ‘Contract’, ‘Rooster’, ‘Salaris’ en ‘Functie’. In principe
kunt u alle gegevens op deze tabbladen (laten) verwerken in documenten.
Voor het opnemen van eigen documenten in EasyToLink kunt u contact opnemen met Profit
Retail Support, bij voorkeur door middel van een melding op het www.profitretail.nl of via
het Marshoek Klantportaal.

Wachtwoord wijzigen
U kunt uw wachtwoord van EasyToLink wijzigen door bovenin het scherm te klikken op uw
inlognaam en vervolgens via ‘Mijn account’ en ‘Manage Password’ een nieuw wachtwoord
op te geven.
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