Welkom bij AFAS / Welcome to AFAS*
(*for the english version please scroll down to page 2)

Beste collega,
U bent door uw organisatie aangemeld bij AFAS als gebruiker. Hierdoor krijgt u toegang tot de AFAS
InSite pagina van het Rijnlands Lyceum waar u uw salarisspecificaties kunt inzien en personalia,
contactpersonen, adres- en bankrekeningwijzigingen kunt doorgeven.
Voordat u Rijnlands Lyceum InSite in gebruik kunt nemen, is het noodzakelijk dat u zich als gebruiker
registreert.
Gebruik voor deze registratie de volgende gegevens:
Uw gebruikersnaam:
Webadres:

32772.rov
https://81505.afasinsite.nl

U kunt direct uw wachtwoord aanmaken (dit is mogelijk vanaf de datum van uw indiensttreding):
• Vul uw gebruikersnaam.
• Klik op de actieknop “wachtwoord opvragen”.
Op pagina 3 van dit document vindt u een stappenplan voor hulp bij het wijzigen van uw
wachtwoord.
Lukt het u niet toegang te verkrijgen tot Rijnlands Lyceum Insite of heeft u een andere vraag over (het
gebruik van) AFAS. Neem contact op met de salarisadministrateur in uw organisatie.
Jaaropgave 2016
Ons oude personeels- en salarisinformatiesysteem RAET Youforce is afgesloten. Uw account is niet
meer beschikbaar. Uw jaaropgave over 2016 zult u per post deze maand thuisgestuurd krijgen.
Met vriendelijke groet,
Afdeling HR
N.B.: Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties
op dit bericht worden niet verwerkt.

Welcome to AFAS
Dear Sir, Madam
Your employer has registered you for AFAS as user. By doing so you’ll gain access to the AFAS InSite
page of the Rijnlands Lyceum and you will be able to access your salary slips and change personal
details, contacts and your address or bank account number.
Before you can use Rijnlands Lyceum InSite, it’s necessary that you register yourself as user.
Please use the following data:
Username:
Webadres:

32772.rov
https://81505.afasinsite.nl

You can directly create a new password (after your date of employment):
• Enter your username.
• Click on the action “wachtwoord opvragen” forgot your password.
On page 3 of this document you will find a roadmap for creating a password.
If your registration on Rijnlands Lyceum InSite is unsuccessful or if you have another question about
(the use of) AFAS please contact the salary administrator in your organization.
Annual statement 2016
Our old personnel and payroll information system RAET Youforce is closed. Your account is no longer
available. You will receive your annual statement of 2016 by mail this month.
Kind regards,
HR department
N.B.: This is an automatically generated e-mail message.
Reactions to this message will not be handled.

Insite registratie / *Insite registration

Stap 1 / *Step 1
Vul uw gebruikersnaam en klik op “Wachtwoord opvragen”. U ontvangt dan een email op uw school
emailaccount.
* Fill in username (Gebruikersnaam) and click on “Wachtwoord opvragen”. You will receive an email
on your school e-mail account.

Stap 2 / *Step 2
Klik op de link in de ontvangen email en vul een wachtwoord in bij “Nieuw wachtwoord” en “Bevestig
wachtwoord”. Klik vervolgens rechtsonder op “Aanpassen”. Het laden van het volgende scherm kan
even duren, daarna bent u ingelogd.
* Click the link in the email received email and enter a password at “Nieuw wachtwoord” and
“Bevestig wachtwoord”. Then click the bottom right button “Aanpassen”. You now will be logged on
to the Insite page, please note that the first log on attempt can be slow due to adjusting the
password.

Let op, volg de instructies als het wachtwoord niet voldoet.
Please note that the password should be at least 8 characters and a minimal of 1 character from
three of the four groups:
• Uppercase
• Lowercase
• Digits
• Special characters

