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Turnn MaaS Suite
Introductie
Het werkgeversportal wordt door TURNN aangeboden aan
bedrijven die gebruik maken van de Turnn MaaS Suite.
Werkgevers hebben in één omgeving inzicht in de reizen en
mobiliteitskosten van hun medewerkers.
Belangrijk! De informatie die in het werkgeversportaal
staan, komen overeen met wat Customer Support ziet in hun
Operatorsportaal. De informatie in zowel het werkgeversportaal
als het operatorportaal hebben dezelfde basis: gegevens van
de gebruikers van de app. Het werkgeversportaal is normaliter
niet toegankelijk voor TURNN Customer Support, mits daar
andere afspraken over zijn gemaakt.

Turnn employersportal
https://turnn.bnvmobility.nl/EmployerPortal/Login.aspx
Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Je krijgt hiervoor
een uitnodiging per e-mail. (Figuur 1)

Figuur 1: Turnn Employersportal

Na inloggen kom je in het volgende scherm terecht:
Dit is het dashboard (Figuur 2). In het menu aan de linkerzijde
kan je doorklikken naar de verschillende onderdelen.

Figuur 2: Het dashboard
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Dashboard
In het ‘dashboard’ vind je een overzicht van verschillende KPI’s:
• Shared modality usage: Gebruik van deelmodaliteiten
• Shared modality usage (month): Gebruik van
deelmodaliteiten van de afgelopen maanden
• Saved journeys (type): Het soort opgeslagen reis. Denk aan
woon-werk of zakelijk
• Saved journeys (trend): Welke reizen het vaakst opgeslagen
worden
• Transport types: De verdeling van het soort vervoer. Bijv.:
lopen/auto/fiets/ov
• CO2 emission: Verloop van CO2 – uitstoot
• Cost: Overzicht van de kosten
• Cost: Overzicht van de gebruikte betaalmethoden

Tickets
Hier vind je alle OV-tickets en boekingen van deelvervoer terug.
(figuur 3)

Figuur 3: Tickets dashboard

Opgeslagen reizen
Onder ‘opgeslagen reizen’ (Figuur 4) vind je alle zakelijke
reizen van alle medewerkers. De werkgever kan ook
gedetailleerde informatie zien als de reis wordt geopend. Van
waar naar waar en of er eventueel gebruik is gemaakt van een
deelmodaliteit. Indien je reizen wilt vinden in een specifieke
maand of dag, dan kan je datums invullen in de zoekfunctie.
Ook het soort type en de status van een reis. Als je reizen van
een bepaalde medewerker wilt opzoeken dan kan dat ook op
naam. Anders krijg je een volledig overzicht van alle reizen. Je
kunt ook alle reizen exporteren naar Excel.
Figuur 4: Opgeslagen reizen

2

Contact

Informatie

support@turnn.nl
085 - 018 6590
www.turnn.nl

Iepenhoeve 11
3438 MR Nieuwegein
KVK 78111072

Turnn MaaS Suite
Om een reis in te zien klik op het icoon met drie puntje voor
de naam van de medewerker. (Figuur 5) De reis met een
gedetailleerd overzicht wordt geopend. (Figuur 6)

Figuur 6: Het inzien van een reis

Figuur 5: Opgeslagen reizen overzicht

Medewerkers
Onder het tabblad ‘medewerkers’ (Figuur 7) vind je alle
medewerkers terug. Hier kun je nieuwe medewerkers
uitnodigen. Status inzien van eerder verstuurde uitnodigingen.
Hebben medewerkers op basis van de uitnodiging zich al
geregistreerd? Ook heb je hier de mogelijkheid om specifieker
te zoeken d.m.v. de zoekfunctie en filters.

Figuur 7: Medewerkers dashboard
Je kunt dus verschillende statussen zien:
• Geregistreerd: Medewerker heeft zich geregistreerd in de app
• Niet uitgenodigd: Medewerker heeft nog geen uitnodiging
met een bedrijfscode gekregen om zich te registreren via de
app
• Uitgenodigd: Medewerker heeft een uitnodiging ontvangen
maar heeft zich nog niet geregistreerd.
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Turnn MaaS Suite
Als je gedetailleerde informatie wilt inzien van een medewerker
klik je op het potloodje wat voor de status staat. Je komt dan in
het overzicht. (Figuur 8)
• Algemeen: Onder algemeen vind je de volgende gegevens:
werkadres, e-mailadres, startdatum en wanneer er voor het
laatst gebruik is gemaakt van de app.

Figuur 8: Gedetailleerd overzicht medewerker

• Services: Hier kan je zien van welke deelmodaliteiten de
desbetreffende medewerker gebruik mag maken. Als er bij
contractstatus “automatically” staat betekent dit dat deze
deelvervoerders onder het contract automatisch aan staat. Alle
medewerkers kunnen hier dan gebruik van maken. (Figuur 9)

Figuur 9: Gedetailleerd overzicht medewerker

4

Contact

Informatie

support@turnn.nl
085 - 018 6590
www.turnn.nl

Iepenhoeve 11
3438 MR Nieuwegein
KVK 78111072

Turnn MaaS Suite
• Gebruik en transacties: hier vind je de boekingen, gebruik en
transacties terug. (Figuur 10)

Figuur 10: Boekingen, gebruik en transacties

• Reizen en trips: Alle reizen. Wil je de reis inzien dan klik je op
de drie puntjes voor de starttijd. De reis wordt dan geopend.
(Figuur 11 en 12)

Figuur 12: Reis inzien
Figuur 11: Alle reizen

• Labels: Werkgevers kunnen labels aanmaken. Denk aan
afdelingen waar medewerkers onder gehangen kunnen
worden. Hier vind je dan terug onder welke afdeling deze
medewerker hangt. (Figuur 13)

Figuur 13: Labels
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Turnn MaaS Suite
• Orderreferenties: Hier kan een code gehangen worden. Dit
kan nodig zijn voor de facturatie. (Figuur 14)

Figuur 14: Orderreferenties

Mijn contract
Onder het tabblad ‘mijn contract’ vind je de bedrijfsgegevens,
contactpersonen, labels, referenties en de zakelijke
categorieën.

• Contract details: Bedrijfsgegevens. (Figuur 15)

Figuur 15: Bedrijfsgegevens dashboard

• Contactpersonen Hier kan je contacpersonen in beheren.
(Figuur 16)

Figuur 16: Contactpersonen
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Turnn MaaS Suite
• Contract labels labels aanmaken. (Figuur 17)

Figuur 17: Contract labels aanmaken

• Contract referenties: Hier kunnen codes toegevoegd worden.
Dit is een optie voor de facturatie. (Figuur 18)

Figuur 18: Contract referenties

Zakelijke reiscategorieën: Welke reizen er door wie wordt
voldaan. In dit vb. zie je dat woon-werk reizen door werknemer
betaald worden en zakelijke reizen door werkgever. Uiteraard is
dit een afspraak die vooraf gemaakt wordt. (Figuur 19)

Figuur 19: Zakelijke reiscategorieën

Klantenserviceverzoeken
Dit overzicht is niet van toepassing. Dit heeft geen
toegevoegde functie en zal verborgen worden.

7

Contact

Informatie

support@turnn.nl
085 - 018 6590
www.turnn.nl

Iepenhoeve 11
3438 MR Nieuwegein
KVK 78111072

