Tips & tricks
voor de nieuwe versie Loket.nl

10 mei update

Oude url Loket.nl definitief gestopt!
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Simpel switchen
Tijdens het inloggen op Loket.nl is het je
waarschijnlijk al opgevallen dat de oude
URL vanaf 10 mei 2022 is komen te vervallen.
Vanuit de nieuwe versie kan je gemakkelijk terug
naar de oude versie (Loket.nl Classic).

Ga naar tandwiel/instellingen
linksonder in het scherm

Klik op de optie Loket.nl Classic

Een nieuwe jas
Deze nieuwe URL heeft te maken met de nieuwe
ontwikkelingen bij Loket waarbij Loket ook een
nieuw jasje heeft gekregen. Hiermee kan Loket in
de toekomst nog meer functionaliteiten uitrollen.
De eerste handige toevoegingen zitten al in dit
‘nieuwe’ Loket. Denk hierbij aan een vereenvoudigd
beginscherm waar de loonoutput overzichtelijker
wordt getoond en bijv. de mogelijkheid om de
aangifte loonheffingen via iDeal te betalen.

Wanneer de Classic?
Helaas zijn in het nieuwe Loket nog niet alle
functionaliteiten operationeel. Welke dat zijn
zie hieronder. Hiervoor ga je eerst naar de
Loket.nl Classic.

Switch simpel naar de Classic
Ga naar tandwiel/instellingen
linksonder in het scherm

Klik op de optie Loket.nl Classic

 Invoer medewerker m.b.v. dienstverband
sjabloon
 Invoeren/aanpassen concept werknemers
 Goedkeuren/verwerken van door de
werknemers ingevulde declaraties
 Goedkeuren van de door de werknemers
ingediende verlofaanvragen i.v.m. vermelding
resterend verlof saldo

Wanneer de nieuwe?
Indien je Loket.nl vooral gebruikt om loonstroken
en/of loonaangiftes op te vragen, dan zit je bij de
nieuwe versie goed.

Klik hier voor de nieuwe versie
https://login.loket.nl/?client=Loket3&returnUrl=%2F

 Makkelijk opvragen loonoutput zoals
de loonstroken
 iDeal betaling aangifte loonheffingen
 Automatisch opslaan van de browser variabele
gegevens
 Automatisch bijwerken van de browser
variabele gegevens bij het aanpassen van
categorie/periode
 Alles acties in 1 overzicht in het takencentrum
op werkgeverniveau
 Tevens alles acties in 1 overzicht op
werknemerniveau
 Medewerker gegevens overzichtelijk in 1 scherm
zonder extra scrollen of klikken
 Alle verjaardagen bij elkaar op de startpagina

Klik hier voor de mededelingen van Loket.nl
voor handleidingen, video’s en andere instructiematerialen

https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/sections/4410892719250-Mededelingen

Blijf up to date!
Wij houden je uiteraard op de hoogte van de
ontwikkelingen en mogelijkheden rondom
de nieuwe Loket.nl.
Zodra de nieuwe versie helemaal compleet is,
laten wij dit uiteraard weten zodat we allemaal
naar de nieuwe versie van Loket kunnen.
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
op het gebied van HR- en salarisadministratie?
Volg ons op Linkedin
https://www.linkedin.com/company/incomme-consulting

Schrijf je voor de Incomme nieuwsbrief
https://incomme.us13.list-manage.com/subscribe?u=d6a66d90e560fc5e973a6697d&id=4405500622

Vragen?
Bel of mail ons
info@incomme.nl
+31 416 22 15 00

Volg ons op:

Incomme
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