Handleiding Werkgeversloket via webbrowser

Om in te loggen bij Loket.nl kan gebruik gemaakt worden van de volgende link:

https://online-dc2.loket.nl/Vsp.Prd.Loket/Account/LogOn
Nadat u voor het eerst inlogt met de ontvangen gebruikersnaam en het wachtwoord is het verplicht
om het wachtwoord te wijzigen.
Onderstaande afbeelding toont het beginscherm van de beveiligde omgeving van Loket.nl. Vanaf het
beginscherm kunt u alle benodigde gegevens raadplegen die van belang zijn.
1 Laatst goedgekeurde loonrun: loongegevens van de meest recente verwerking
o Loonstrook raadplegen via Loonstroken
o Betaallijst via Excasso
o Loonjournaalpost via Overzichten journaal ulsa
2 Laatst bevestigde loonaangifte: De meest recent ingediende loonaangifte
o Loonaangifte via Overzicht
Via de balk boven in het scherm zijn de volgende tabbladen beschikbaar:
3 Bedrijfsinformatie: Bedrijfs- en contactgegevens
4 Salarisverwerking:
o Goedgekeurde loonruns: Loongegevens van alle afgeronde loonruns
o Loonaangifte: Loonaangiftegegevens van alle afgeronde loonaangiftes
o Overzichten: Diverse salarisgegevens zoals de loonjournaalpost en de jaaropgaven
5 Overzichten: Diverse overzichten van de loonresultaten en mededelingen
6 Tandwiel rechtsboven in het scherm: Help, taalkeuze, wijzig wachtwoord en afmelden
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Via de button: laatst goedgekeurde loonrun is het mogelijk om de loonstrook en
eventueel de loonjournaalpost van de meest recente verwerking te raadplegen.
Voor de loonjournaalpost gaat u naar: overzichten journaal ulsa, vervolgens; per run
verdicht per rekeningnummer
Naast de output is hier ook te zien wanneer en door wie de loonrun is afgehandeld.
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Via de button: laatst bevestigde loonaangifte is het mogelijk om de actuele loonaangifte
te raadplegen via de button overzicht. Naast de output is ook hier te zien wanneer en
door wie de loonaangifte is ingediend.
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Via de button: bedrijfsinformatie (in de bovenbalk)is onderstaand scherm beschikbaar.
Hier zijn diverse bedrijfsgegevens zichtbaar.
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Via de button: salarisverwerking (in de bovenbalk)
- Via de optie: Goedgekeurde loonruns (binnen het menu salarisverwerking) is
het mogelijk om de loonstrook en eventueel de loonjournaalpost van alle
goedgekeurde verwerkingen te raadplegen. Naast de output is hier ook te
zien wanneer en door wie de loonrun is afgehandeld.
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Via de optie: Loonaangifte (binnen het menu salarisverwerking) is het
mogelijk om de loonaangiftes van alle bevestigde loonaangiftes te
raadplegen. Naast de output is ook hier te zien wanneer en door wie de
loonaangifte is ingediend.

-

Via de optie: Overzichten (binnen het menu salarisverwerking) is het ook
mogelijk om diverse salarisgegevens zoals de loonjournaalpost en de
jaaropgaven te raadplegen.
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Via de button: overzichten (boven in de balk) is het mogelijk om diverse overzichten van
de loonresultaten te raadplegen.
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Via het tandwiel rechtsboven in het scherm is het mogelijk om de helpfunctie in te
schakelen, de taal te wijzigen en hier kan ook worden uitgelogd.

5

