HANDLEIDING
LOKET.NL
(compact)

1.0 INLOGGEN IN LOKET.NL
U gaat nu voor het eerst inloggen in de applicatie voor salaris- en
personeelsadministratie.
Ga hiervoor naar:
https://online.loket.nl/vss.prd.loket/
Per email heeft u de inloggegevens ontvangen die u nodig heeft om hier in te loggen. Als
u voor de eerste keer in gaat loggen dan dient u het wachtwoord te wijzigen in een zelf
gekozen wachtwoord.

2.0 POP-UP BLOKKERING
Als Loket.nl een overzicht toont, gebeurt dit in een nieuw venster in de internetbrowser.
Door een pop-up blokkering kan de browser het overzicht tegenhouden. Dit is te
voorkomen door Loket.nl toe te voegen aan de veilige websites of de pop-up blokkering
op te heffen. Klik op de volgende link om te zien hoe u dit kunt doen (er worden
meerdere internetbrowsers behandeld):
Pop-up blokkering uitschakelen

3.0 RAADPLEGEN LOONOUTPUT EN LOONAANGIFTE
Vanaf het startscherm is direct de Laatst goedgekeurde loonrun en optioneel de Laatst
bevestigde loonaangifte te bekijken. U gaat dan naar de laatste loonrun of loonaangifte
die voor u is klaargezet. U kunt ook de output raadplegen van loonruns en loonaangiftes
die vóór die tijd zijn klaargezet of indien er meerdere loonruns zijn klaargezet. Volg
hiervoor de volgende stappen:
3.1 Output raadplegen
Ga in de grijze balk bovenin naar SALARISVERWERKING en kies ‘Goedgekeurde loonruns’

Er wordt een overzicht getoond van de beschikbare loonruns. Klik op de regel die u wilt
raadplegen:

De geselecteerde loonrun opent nu. In het grijze blok vindt u de verschillende
outputmogelijkheden. Klik bijvoorbeeld op ‘Op personeelsnummer’ onder Loonstroken
om de loonstroken te raadplegen (1). Wilt u zelf de loonjournaalpost van die loonrun
openen dan klikt u onder Journaal verdicht op ‘Totaal’ (2). Het overzicht van de
nettobetalingen in de geselecteerde loonrun vindt u onder Excasso en dan bij
‘Betalingsoverzicht 2’ (3).

1

3

2

3.2 Loonaangifte raadplegen
Ga in de grijze balk bovenin naar SALARISVERWERKING en kies ‘Loonaangifte’. Er wordt
een overzicht getoond van de beschikbare loonaangiften. Klik op de regel die u wilt
raadplegen:

Er klapt een menu uit met details van de loonaangifte. Ook hier vindt u in het grijze blok
de outputmogelijkheden. Klik op ‘Overzicht’ om de loonaangifte af te drukken:

4.0 DOWNLOADEN BETAALBESTANDEN
Open de betreffende loonrun volgens de hiervoor beschreven methode in 3.1.
Onder Downloads (net onder het grijze blok) is het betaalbestand SEPA behorende bij de
loonrun, te downloaden.

5.0 TOT SLOT
Komt u er niet uit? Wij helpen graag! U kunt ons bereiken via uw contactpersoon op de
loonadministratie. U kunt ook bellen naar ons algemene nummer: 0318-587373.
Wilt u meer weten van de mogelijkheden van Loket kijk dan eens hier:
https://helpdesk.loket.nl/hc/nl
Hier vindt u meer informatie over wat er allemaal mogelijk is en hier zijn ook
instructievideo’s te vinden.

