Sliedrecht, 13 september 2013

Onderwerp: Youforce, de nieuwe naam van Raet Online

Geachte heer, mevrouw,
Raet Online heeft sinds kort een nieuwe naam: Youforce. Een gevolg hiervan is dat Raet
Online (www.raetonline.nl) definitief gaat vervallen en Youforce (www.youforce.nl)
voortaan gebruikt moet worden om mutaties aan te kunnen bieden en rapportages te
kunnen raadplegen.
Anders en vertrouwd
Voor u als gebruiker verandert er weinig. U kunt op de vertrouwde wijze uw dagelijkse
werkzaamheden uitvoeren. U dient alleen te wennen aan de nieuwe kleuren en de
nieuwe (domein)naam. Technisch gezien zijn er geen wijzigingen aangebracht. Youforce
legt echter wel de basis voor meer flexibiliteit in de toekomst.
Bereikbaarheid
Op dit moment is het mogelijk beide omgevingen te benaderen. Vanaf 1 oktober 2013 is
de oude omgeving (www.raetonline.nl) via onze website www.groenendijk.nl niet meer te
benaderen. Vanaf deze datum zijn de linken naar deze website door ons gewijzigd in
https://login.youforce.biz. Vanaf 3 oktober 2013 haalt Raet de oude omgeving definitief
uit de lucht.
Veel van onze klanten die gebruik maken van Raet Online (vanaf 1 oktober 2013
Youforce), loggen via onze website www.groenendijk.nl in. Dit heeft ook onze voorkeur,
omdat dit als voordeel heeft dat u, voor u inlogt, eventuele mededelingen en andere
berichtgeving kunt raadplegen.
Klanten die op hun eigen netwerken koppelingen hebben naar www.raetonline.nl zullen
deze moeten vervangen door een koppeling naar www.youforce.nl. Mochten zich hier
problemen bij voordoen, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk
(helpdesk@groenendijk.nl). Het is niet noodzakelijk deze aanpassingen pas op 1 oktober
2013 te realiseren. Deze omschakeling kan al eerder plaatsvinden, omdat momenteel
beide omgevingen te gebruiken zijn. De certificaten van klanten die professionele
gebruikers zijn van RaetOnline/Youforce hoeven niet te worden aangepast.
Digitale salarisstrook
Wanneer uw personeelsleden gebruikmaken van de digitale salarisstrook, zullen ook zij
deze wijzigingen opmerken. Wij stellen het in dat geval zeer op prijs dat u

uw personeelsleden van deze wijziging op de hoogte brengt. De koppeling op onze
website www.groenendijk.nl wordt uiteraard door ons aangepast.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u deze stellen aan uw contactpersoon van de personeels- en
salarisadministratie.

Met vriendelijke groet,
Groenendijk Onderwijs Administratie B.V.

B.L. Groenendijk, directeur

