1. Voor de eerste keer inloggen
2. Salarisdocumenten en de aangifte loonheffingen bekijken
3. Wachtwoord wijzigen
4. Een inlog voor meerdere werkgevers (u heeft meerdere ondernemingen)
5. Afmelden
6. En verder
Kunt u het antwoord op uw vraag niet terugvinden in deze gebruiksaanwijzing? Neemt u dan gerust even
contact op met één van onze medewerkers van de loonafdeling, telefoonnummer 075 -687 49 59. Zij
helpen u graag.

Per e-mail ontvangt
u van ons een
welkomstbericht.
In dit bericht wordt
uw gevraagd via de
opgenomen link
(“Klik hier om uw
VANDERLAANGRO
EP-Online salarissen
account te
activeren”).

Vervolgens komt u
op deze pagina om
zelf een wachtwoord
in te stellen.
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Nadat u uw
wachtwoord hebt
ingesteld komt u
vervolgens in het
inlogscherm van uw
document viewer
terecht.
In het inlogscherm
vult u uw emailadres en het
gekozen
wachtwoord in.
Vervolgens klikt u op
“Inloggen”.
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Klik vervolgens op
de knop
“inloggen”.
U bevindt zich nu in
het hoofdscherm
van de Document
Viewer.
In dit hoofdscherm
vindt u links de
salarisdocumenten
per periode en
rechts de
overzichten van de
aangiften
loonheffingen,
eveneens per
tijdvak.

Bovenaan het
scherm vindt u een
snelkoppeling naar
de meest recente
salaris- en
aangiftegegevens.
U klikt op het
dropdown menu in
het veld “Acties”.
Door het gewenste
document aan te
klikken, verschijnt
deze op uw
scherm.
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Wanneer u onder
“salarisdocument
viewer” een run
(maand) aanklikt,
klapt deze open en
zijn de ter
beschikking
gestelde
salarisdocumenten
zichtbaar.
U kunt nu per
maand de
betreffende
salarisdocumenten
inzien door deze
aan te klikken.
Bijvoorbeeld de
“betaallijst”.
U kunt op
“Download PDF”
of “Download
Excel” klikken om
de
salarisdocumenten
elders op te slaan
of uit te printen.
Vervolgens klikt u
op X “Sluiten”.
U komt dan weer in
het hoofdscherm
terug.
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Voor de aangifte
loonheffingen klikt
u op het icoontje
met het
vergrootglas in de
regel van het
betreffende tijdvak.
Het overzicht van
de aangifte
loonheffingen van
het door u gekozen
tijvak verschijnt nu
op uw scherm.

Op het overzicht
loonheffingen staat
onder meer het
verschuldigde
bedrag en het
betaalkenmerk
vermeld.
Wanneer u op
“Download PDF”
klikt, kunt u het
overzicht elders
opslaan of
uitprinten.
Vervolgens klikt u
op “Sluiten”.
U komt dan weer in
het hoofdscherm
terug.
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Bovenaan het scherm
vindt u het hiernaast
getoonde icoontje.
U klikt hier het drop
down menu aan en
kiest voor de bovenste
optie “Gebruikers
profiel”.

U vult hier het huidig
wachtwoord in en het
gewenste nieuwe
wachtwoord. Let hierbij
op de wachtwoord
eisen.
Bevestig uw nieuwe
wachtwoord en kies
voor “Opslaan” en u
komt weer terug in het
profielscherm.
Uw wachtwoord is nu
gewijzigd.
Door vervolgens aan de
linkerkant op het
“start”icoon te klikken
komt u weer in het
hoofdscherm
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Wanneer u met uw
inlognaam toegang
heeft tot het
loonarchief van
meerdere werkgevers
(ondernemingen), kunt
u gebruik maken van
de functie “Bedrijf
wisselen”.
U vindt deze functie
bovenaan het scherm.

U klikt op de tekst
“Bedrijf wisselen” en
een keuze menu
verschijnt.
U kiest het juiste bedrijf
en klik vervolgens op
“Opslaan”.
U komt nu in de
salarisdocument viewer
en loonaangifte viewer
van het nieuw gekozen
bedrijf.
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Om de document
viewer te verlaten, klikt
u bovenaan het
hiernaast getoonde
icoontje

Kies voor “Afmelden”.

Iedere maand ontvangt u van ons een e-mailbericht. Hierin staat vermeldt dat uw salarisdocumenten en
aangifte loonheffingen voor de betreffende periode gereed en zichtbaar zijn in uw document viewer. In
dit bericht is altijd de koppeling opgenomen, waarmee u direct naar het inlogscherm van de document
viewer wordt geleid.
Met de bij u bekende inloggegevens kunt u dan direct inloggen.

pagina 8 van 8

