
Handleiding salarisportaal cliënten login (Documentviewer) 

Zodra voor u een gebruiker is aangemaakt in het salarisportaal ontvangt u van ons een 

bevestigingsmail. Zie onderstaand voorbeeld. 

 

 

In de mail is zichtbaar voor welke vennootschap deze login geldig is. U dient op de link te klikken om 

het account te kunnen bevestigen.  

Deze actie zal u doorsturen naar de site om een wachtwoord voor de inlog aan te maken. Zodra u 

een wachtwoord hebt aangemaakt dat aan de eisen voldoet verschijnt er een knop “Inloggen” in 

beeld. Door op deze knop te klikken wordt u doorverwezen naar de inlogpagina van onze salarisdesk. 

 



Tip: Maak van deze pagina een bladwijzer aan in uw browser zodat u de volgende keer gemakkelijk 

kun inloggen op de salarisomgeving van uw bedrijf. 

 

Nadat u bent ingelogd komt u op het volgende scherm terecht. Dit is het startscherm voor uw bedrijf. 

 

 

Belangrijkste onderdelen in dit scherm zijn: 

- Salarisdocument viewer 

- Loonaangifte viewer 

- Mutatieformulieren indienen 

 

De functies van deze dashlets zullen hier verder worden toegelicht. 

 

Salarisdocument viewer 

In deze dashlet zijn alle documenten zichtbaar welke door onze salarisadministrateur aan u 

beschikbaar zijn gesteld. Per periode is een mapje aangemaakt, de laatst verloonde periode staat 

standaard open. Mocht u documenten uit een voorgaande periode willen raadplegen kunt u op de 

betreffende map klikken en dat worden de beschikbare documenten voor de betreffende periode 

zichtbaar. Voorbeelden van documenten welke u hier kun aantreffen zijn: 

- Betaalstaat 

- Loonstroken 

- SEPA betaalbestand 

- Loonjournaalpost 

Door op één van de linkjes te klikken wordt het betreffende document voor u beschikbaar gesteld. 

Als voorbeeld ziet u in onderstaand scherm het SEPA betaalbestand voor de netto lonen over de 

betreffende maand. 

 



 

 

 

Rechtsboven in het scherm kunt u de gewenste betaaldatum van de netto-lonen invullen/selecteren. 

Na het invullen van de gewenste betaaldatum kunt u aan de linkerkant van het scherm de optie 

selecteren om het SEPA bestand te downloaden. Vervolgens kunt u het bestand in de 

onlinebankieren omgeving importeren om de betaling ook daadwerkelijk te verrichten. 



Ander voorbeeld is het scherm voor de loonstroken:

 

Vanuit dit scherm kunt u de loonstroken van u en uw medewerkers raadplegen. Aan de rechterkant 

van het scherm kunt u de periode instellen welke u wilt zien en van welke medewerker u de 

loonstrook wilt zien. 

Aan de linkerkant van het scherm heeft u de optie om de loonstroken als .pdf bestand te 

downloaden. Dit kunt u doen (bijvoorbeeld) om de loonstroken af te drukken of door te mailen naar 

uw medewerkers. Met de optie “Download alle” heeft u de mogelijkheid om alle loonstroken in 1 

.pdf file te downloaden (ongeacht het geselecteerde personeelslid).  

Met de optie “Download” wordt er een .pdf bestand aangemaakt van alleen de geselecteerde 

medewerker. 

Voor uw medewerkers is het ook mogelijk om een portaal beschikbaar te stellen waarin zij de 

loonstroken maandelijks ontvangen. U hoeft dan de stroken niet door te zenden omdat deze 

geautomatiseerd in een beveiligde omgeving klaargezet worden voor uw medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loonaangifte viewer 

In de loonaangifte viewer zijn alle ingediende loonaangiftes beschikbaar, ook hier is de aangifte van 

de laatste periode opengeklapt. 

 

 

 

Door op het loepje bij de aangifte te klikken worden de details van de ingediende aangifte voor u 

beschikbaar. (zie onderstaand scherm) 

 

 

De beschikbare opties in dit scherm zijn gelijk aan hetgeen eerder bij het SEPA bestand voor de 

netto-lonen is beschreven. Rechts kunt u de betaaldatum voor de loonheffingen aan de 

belastingdienst selecteren. Aan de linkerkant kunt u het SEPA bestand downloaden om de betaling te 

kunnen verrichten of het .pdf bestand van de loonaangifte downloaden. 

 

 



Mutatieformulieren 

In het dashlet van de mutatieformulieren kunt wijzingen in uw personeelsbestand aan ons 

doorgeven. Door het gebruik van deze formulieren verkleinen we de kans op foute invoer en 

verloopt het proces om tot een goed verloning te komen een stuk efficiënter. 

Wat kunt u zoal aan ons doorgeven via deze formulieren: 

- Uitdienst melden van een medewerker; 

- Indienst melden van een nieuwe medewerker 

- Wijzigen NAW gegevens van een medewerker 

- Wijzigen salaris, rooster en functies van medewerkers 

 

Naast de standaard mutatie formulieren zetten wij ook zogenaamde “snelinvoer – formulieren” klaar 

in uw omgeving. Afhankelijk van hetgeen bij u van toepassing is kunnen hiermee de variabele 

looncomponenten aan ons doorgegeven worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gewerkte extra uren, 

onkostenvergoedingen, bonussen enz enz. 

Door op de link van het betreffende formulier te klikken opent u het formulier, als voorbeeld hebben 

we het formulier van het aanmelden van een nieuwe medewerker genomen. 

 

Boven in de blauwe balk staan de stappen in dit formulier weergegeven. De rode velden zijn 

verplichte velden om in te vullen. Advies is om zoveel mogelijk (van toepassing zijnde) velden in te 

vullen om uw loonadministratie zo compleet mogelijk te houden. 

Mocht u tussentijds willen stoppen met het invoeren van gegevens dan kunt u voor de optie 

“Opslaan als concept” kiezen. Om naar de volgende fase te gaan selecteert u de donkerblauwe knop 

“volgende”. Op deze wijze doorloopt u het gehele formulier. 

 

 

 



Als u bij de laatste stap in het formulier bent gekomen ziet u een overzicht van alle ingevulde 

gegevens. Met de slider aan de rechterkant van het scherm kun u naar beneden scrollen om alle 

gegevens te controleren. 

 

 

 

Tot slot heeft u de mogelijkheid om bestanden toe te voegen (kopie paspoort, arbeidscontract enz 

enz) en eventuele opmerkingen voor onze loonadministrateur te plaatsen. De documenten worden 

voor u ook zichtbaar in het startscherm bij “HR documenten”. 

 

 

Klik op verzenden en het formulier wordt naar de loonadministrateur gezonden. 



Andere mogelijkheden 

Indien er door ons loonadministraties voor meerder bedrijven van u gevoerd worden kunt u 

rechtsboven in het startscherm wisselen tussen de bedrijven: 

 

Ook kunt u zelf nog wat aanpassingen maken in uw gebruikersprofiel, klik op het pulldown menu 

helemaal rechtsboven in het scherm. 

 

 

Hier kunt u bijvoorbeeld het profiel aanpassen en de taal naar ENG of DUI zetten. Daarnaast kunt u 

hier ook zien welke bedrijven u allemaal kunt benaderen. 

 

 

 

 

 


