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Situatieschets uitschakelen Outlook-melding bij e-mailen loonstroken 

• Als u de voorbedrukte loonstroken (pdf) via Outlook naar uw werknemers stuurt, moet u bij  

  iedere loonstrook 'toestaan' dat die vanuit Loon wordt verzonden.   

 

• U krijgt namelijk iedere keer de onderstaande melding te zien. Daarbij is het extra vervelend dat  

   u bij 'bulkverzendingen' - zoals de periodieke loonstroken -  niet direct op Ja' kunt klikken maar  

   bij iedere loonstrook moet wachten totdat het Outlook voortgangsbalkje helemaal vol is. 

 

 
 

• Outlook doet dit uit veiligheidsoverwegingen, maar het kan voor u irritant en tijdrovend zijn.  

   Zeker als u veel werknemers hebt. 

 

• Loon kan daar niets aan doen. Outlook wel. 
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Oplossing uitschakelen Outlook-melding bij e-mailen loonstroken 

• Ga naar het gratis programma 'Express Click Yes' op het internet:  

   www.contextmagic.com/ftp/ClickYesSetup.exe 

 

(• Staat uw p.c. niet toe om het programma 'Express Click Yes' direct te installeren? Ga dan éérst  

    naar deze site: http://www.contextmagic.com/express-clickyes/  Klik daarna op de link  

    'Download Your Free Copy of Express Click Yes') 

 

• Klik op 'Uitvoeren' (2 x) 

 

• Doorloop de korte wizard van 'Express Click Yes'. De werkwijze spreekt daarbij voor zich. 

 

• Klaar! Outlook vraagt voortaan niet meer om 'toestemming' bij het e-mailen van uw loonstroken  

   vanuit het Loon-pakket. 

 

Meer informatie uitschakelen Outlook-melding bij e-mailen loonstroken? 

Wilt u meer weten over dit Outlook-probleem of het programma 'Express Click Yes'? Ga dan naar 

deze website: http://www.contextmagic.com/express-clickyes/ 

 

Probleem uitschakelen Outlook-melding bij e-mailen loonstroken nog niet 
opgelost? 

Als het probleem blijft bestaan dan werkt u wellicht met Windows Terminal Services of in een 

zogeheten Citrix-omgeving. En ook als u voor uw screen saver een wachtwoord hebt ingesteld, is 

het probleem nog niet opgelost. 

 

In bijna (!) uitsluitend die gevallen werkt het gratis 'Express ClickYes'-programma namelijk niet. U 

hebt dan het betaalprogramma 'ClickYes Pro' nodig. Ook dat kunt u downloaden op de site van 

'Context magic': http://www.contextmagic.com/express-clickyes/ 

 

Prijzen vanaf $ 19,95.  

 

Voor de 'ClickYes Pro' geldt een probeerperiode om te zien of het programma u bevalt. 

 

Voor alle duidelijkheid… 

Loon Salarissoftware B.V. heeft uiteraard geen enkele connectie met het bedrijf 'Context magic'.  

 

Een paar oplettende Loon-gebruikers wezen ons op de 'Context magic'-programma's om het 

Outlook-probleem met de loonstroken op te lossen. En bij deze vertellen we het aan u! 
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