Mijn.loondossier.nl voor cliënten administratiekantoor
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Wat hebt u als werkgever aan mijn.loondossier.nl?
Uw administratiekantoor draait iedere maand of vierweken de loonstroken voor uw
werknemers. Die verzendt het administratiekantoor (of uzelf) vervolgens altijd per post, of via
de e-mail.
Op zich prima natuurlijk, maar zou het niet handig zijn als u al de loonstroken, jaaropgaven
en andere salarisoverzichten op een eigen, centrale en veilige ‘plek’ op het internet zou
hebben staan? Dan kunt u er altijd en overal makkelijk bij, de gegevens direct inzien en
eventueel ook printen. Het zou nóg mooier zijn als ook al uw werknemers zo’n eigen plek
hadden op het web.
Goed nieuws: zo’n plek is er! Want sinds enkele jaren bestaat mijn.loondossier.nl van Loon
salarissoftware. Loon is het programma waarmee uw administratiekantoor o.a. uw salarissen
draait.

Aanmelden voor mijn.loondossier.nl
1) Uw administratiekantoor stuurt vanuit Loon de loonstroken naar mijn.loondossier.nl
2) Wij van Loon zenden u en elk van uw werknemers automatisch twee aparte welkomst-emails (één met de gebruikersnaam en één met het wachtwoord).
Let op: zolang er nog geen loonstroken op jaaropgaven op het werknemersdeel van
mijn.loondossier.nl zijn geplaatst, worden geen welkomstmails aan uw werknemers
verstuurd.
3) U gaat naar https://mijn.loondossier.nl en logt in. Uw werknemers doen dat ook.
4) Klaar! U en uw werknemers kunnen mijn.loondossier.nl nu gebruiken.
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Loonstroken werknemers
Via de optie ‘Werknemers’ op mijn.loondossier.nl ziet u de namen van uw werknemers staan:

Afbeelding: mijn.loondossier.nl, Werkgevers, Werknemers
Met een klik op het ‘dossierkastje’ ziet u wat het administratiekantoor heeft verzonden naar
mijn.loondossier.nl voor de gekozen werknemer. In ons voorbeeld de januari-loonstrook:

Afbeelding: mijn.loondossier.nl, Werkgever, Werknemers, Werknemersdossier
De strook die u daar kunt oproepen is de bekende voorbedrukte loonstrook die u en uw
werknemers reeds iedere periode ontvangen van het administratiekantoor via de e-mail of
als print.

Overzichten voor u als werkgever
In ‘Dossier’ ziet u de bestanden die het administratiekantoor ‘Jansen’ voor u heeft geüpload
naar mijn.loondossier.nl. Zoals de maandelijkse overzichten - in één PDF-bestand - voor u
ter check.
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Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de loonstroken, de loonaangifte, journaalpost, en de
betaallijst lonen. Wat u en uw administratiekantoor ook maar willen. In ons voorbeeld heeft
uw administratiekantoor de overzichten van januari tot en met maart naar u gemaild:

Afbeelding: mijn.loondossier.nl, Werkgever, Dossier
U kunt de PDF met de diverse overzichten bekijken, op uw eigen deel van
mijn.loondossier.nl. Zoals – in het onderstaande voorbeeld – de journaalpost over maart:

U checkt uiteraard ook de loonstroken van uw werknemers. Als die stroken in orde zijn, kunt
u het groene licht geven aan uw administratiekantoor om de stroken te uploaden naar uw
werknemers. Die doet dat eveneens via mijn.loondossier.nl, u hebt daar geen omkijken naar.
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Via ‘Dossier’ kunt u als werkgever overigens ook zélf bestanden uploaden naar
mijn.loondossier.nl. Zoals de beschikking voor uw percentage WGA-gedifferentieerd.

Wat zien uw werknemers op mijn.loondossier.nl?
Via ‘Dossier’ op mijn.loondossier.nl ziet de werknemer de loonstroken staan die het
administratiekantoor - na uw goedkeuring - naar de site heeft gestuurd. Plus de bestanden
die de werknemer zelf eventueel heeft geplaatst op, zoals een (gescande) ID:

Afbeelding: mijn.loondossier.nl, Werknemer, Dossier
De stroken die de werknemer daar kan oproepen, zijn de bekende voorbedrukte loonstroken
die hij reeds iedere periode ontvangt via de e-mail of als print:
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Wie mag wat zien?
Wie mag wat zien op mijn.loondossier? De privacy is goed beschermd. Een werknemer kan
nooit de bestanden van een collega zien. Het administratiekantoor ziet niet wat u als
werkgever zelf op mijn.loondossier.nl hebt gezet. Andersom ziet u niet wat het
administratiekantoor voor zichzelf op het dossier heeft geplaatst.
Bestanden delen
De niet-zichtbaarheid van een bestand kan worden opgeheven door het te markeren en te
kiezen voor 'Deel met…'. Dan wil je juíst dat het bestand ook zichtbaar is voor een andere
partij. Zo kan de werkgever bestanden delen met het administratiekantoor.
De optie 'delen' kan handig zijn bij bijvoorbeeld ID-kaarten, een verhuisbericht, urenbriefjes,
declaraties, et cetera.
In schema ziet het er dan zo uit:

Pas welkomstmails naar werknemers bij plaatsen eerste loonstrook
Ter info. Werknemers van administratiekantoor-cliënten ontvangen pas welkomstmailtjes als
de eerste loonstrook of jaaropgave op het werknemersdeel van mijn.loondossier.nl wordt
geplaatst. Dus niet reeds als het administratiekantoor (serie)overzichten op het loondossier
van de werkgever (u) plaatst.
Zo kunnen het administratiekantoor en u als werkgever eerst e.e.a. rustig inregelen voor
mijn.loondossier.nl, en pas daarna de werknemers laten informeren via een e-mail.
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Beveiliging mijn.loondossier.nl
De beveiliging voor de website mijn.loondossier.nl is sinds maart 2019 verder aangescherpt.
Zo is er nu een tweestaps-verificatie mogelijk, en moet u een sterk wachtwoord hebben. De
belangrijkste wijzigingen vindt u in dit document, elk met een korte uiteg:
https://www.loon.nl/Handleiding/MLD_uitbreiding_beveiligingen.pdf
Op de website https://mijn.loondossier.nl zijn de wijzigingen uiteraard ook zichtbaar, en
spreken ze voor zichzelf.

Verdere ontwikkelingen met mijn.loondossier.nl
Waar gaan we in de toekomst heen met Loon? In het kort: naar het web! Daar zijn we met
mijn.loondossier.nl al mee begonnen. De site wordt - als u dat wilt - in de toekomst hét
communicatiekanaal tussen u, uw administratiekantoor en de werknemers.
De mogelijkheden via het web zijn enorm. U en wij zullen daar, stap voor stap, steeds meer
gebruik van gaan maken.
Het plan is dat we de werkgevers en administratiekantoren werk uit handen kunnen gaan
nemen door naast de loonstroken en jaaropgaven ook bijvoorbeeld werk- en verzuimbriefjes,
verhuisberichten, verlofaanvragen enzovoort in de dossiers op te nemen.
Kortom: mijn.loondossier.nl gaat het iedereen makkelijker maken!

App mijn.loondossier.nl
• Er is ook een mijn.loondossier-app voor iOS (iPhone, iPad), en Android.
• De app is vooral handig voor uw werknemers, die zo altijd hun loonstroken kunnen inzien.
• De app toont vrijwel alles wat u ook via mijn.loondossier.nl kunt zien, maar u hebt daarvoor
geen pc nodig.
• Dus ook voor werkgevers en administratiekantoren heeft deze app meerwaarde.
• U kunt de app gratis installeren, zoals u dat met uw smartphone of tablet gewend bent.
Als u in de app klikt op een werknemersnaam dan ziet u (of uw werknemer) de bestanden
die voor de betreffende werknemer door uw administratiekantoor op mijn.loondossier.nl zijn
geplaatst:
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Als u vervolgens klikt op een loonstrook van de werknemer, dan verschijnt de PDF-strook.
Met de app hoef je dus niet achter uw pc te zitten om toch de loonstroken e.d. te kunnen
bekijken. Een smart phone of tablet is genoeg. In de trein, op vakantie, of waar dan ook.
Wij wensen u en uw werknemers veel gebruikersgemak met mijn.loondossier.nl. Bij
eventuele vragen kunt u het best contact opnemen met uw administratiekantoor.
Het LoonDossier-team
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