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1. Toegang tot Salary Online
Salary Online is uw online werkinstrument om elke maand de prestaties in te vullen en ons
eenvoudig door te sturen. Op deze manier beschikt uw dossierbeheerder over de gegevens
en kan deze de lonen van uw werknemers berekenen en u de lonen en bijhorende
dokumenten opsturen.
De toegang tot Salary Solution gebeurt via de beginpagina van de website van Salary Solution :
www.salarysolution.be :

Door te klikken op de knop « Salary Online », krijgt u toegang tot de beginpagina of login:
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TOEGANGSCODES : Aangezien u de keuze heeft gemaakt om met Salary Online te werken,
zullen uw toegangscodes automatisch per mail worden doorgestuurd naar het mailadres dat
u ons heeft gegeven. U kan uw mailadres ingeven als gebruikersnaam en uw paswoord op de
beginpagina of login hierboven.
Als u zich aanmeldt zal u toegang hebben tot uw gegevens als werkgever , gegevens van uw
werknemers, de in te vullen en door te sturen prestatiebladen en tot uw dokumenten
(loonbon, statistiek, boekhouding, fakturatie …).

2. Raadpleging mijn werkgeversprofiel
De eerste afdeling van « mijn werkgever » in Salary Online laat toe uw gegevens als werkgever
te raadplegen :

Het is belangrijk dat wij over alle nodige gegevens van uw onderneming beschikken teneinde
de lonen te kunnen berekenen en u de gevraagde dokumenten te kunnen verzenden.
Indien de informatie aangepast dient te worden (naar aanleiding van een wijziging) gelieve
contact op te nemen met uw dossierbeheerder zodat deze uw gegevens kan aanpassen. De
grijze velden kunnen niet aangepast worden in Salary Online.
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3. Mijn werknemers beheren
In de afdeling « mijn werknemers », dient u elke nieuwe werknemer in te geven door te
klikken op « nieuwe werknemer » :

Kies het type werknemer (arbeider voltijds, bediende voltijds, bedrijfsleider, student, …) dat
toegevoegd moet worden :
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Vul nadien alle gegevens van de werknemer in en vergeet niet op de knop « bewaren » van
de werkbalk te klikken.

De werkbalk is de grijze balk die zich onderaan het scherm bevindt. De werkbalk verschijnt in
elk scherm waarin er aanpassingen mogelijk zijn. De inhoud van deze werkbalk kan
verschillend zijn van scherm tot scherm.

BELANGRIJK : Als u een nieuwe werknemer aanwerft is het verplicht om zijn
indiensttreding aan te geven door een DIMONA (Déclaration immédiate/Onmiddellijke
aangifte) uit te voeren vóór de indiensttreding van de werknemer. Daarom is het
belangrijk om uw werknemer ten laatste de dag vóór hij in dienst komt in te geven.

U kan eveneens het nodige doen via de site van de sociale zekerheid :
https://www.socialsecurity.be/app004/webdimona/dimona2unsecured/?language=fr

Om toegang te krijgen tot het profiel van een bepaalde werknemer volstaat het om te klikken
op de naam van de werknemer (in het blauw). De velden die in het wit zijn gekleurd kunnen
aangepast en bewaard worden, terwijl de grijze velden niet kunnen gewijzigd worden.
In de afdeling « Mijn werknemers », is het ook mogelijk de contracten en de prestaties van de
voorbije maanden voor elke werknemer te raadplegen.
Om gegevens van bestaande werknemers te wijzigen of een nieuw contract in te geven (nieuw
contract bepaalde duur, wijziging uurrooster, tijdskrediet…), dient u contact op te nemen met
uw dossierbeheerder zodat deze de gegevens kan aanpassen.
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4. Invullen en versturen van de loonsopgave
A. Invullen
Om de loonsopgave te kunnen invullen dient u op het luik « Mijn prestatiestaten » te
klikken en vervolgens te klikken op de naam van de betrokken werknemer (in het blauw). Nu
heeft u toegang tot de in te vullen loonsopgave :

Bovenaan ziet u in het geel de planning van de normaal te presteren uren (code GU =
gewerkte uren) per werknemer volgens zijn contract. De code en de gewerkte uren kunnen
niet gewijzigd worden. Op de volgende lijn kan u de afgekorte code kiezen voor de effectieve
prestaties van de werknemer door te klikken op de selectiepijl : bijvoorbeeld « GU » voor
gewerkte uren, « JV » voor jaarlijkse vakantie, « ZK» voor uren ziekte, enz. Er dient een lijn
toegevoegd te worden voor elke nieuwe prestatiecode.
Vervolgens geeft u de uren in voor een welbepaalde dag bij de overeenkomstige code :
bijvoorbeeld, het aantal gewerkte uren voor woensdag 1 maart, het aantal uren vakantie voor
donderdag 2 maart (uren die de werknemer normaal die dag zou gewerkt hebben) en het
aantal uren ziekte voor vriidag 3 maart (uren die de werknmemer normaal die dag zou gewerkt
hebben), enz. Om na te kijken of het aantal uren correct ingevuld is, dient het totaal van de
effectieve uren gelijk te zijn aan het totaal van de normaal te werken uren volgens het contract
(gele lijn op de planning). De prestaties dienen in decimale waarden te worden uitgedrukt.
In de afdeling « Bedragen », kan u de afgebeelde bedragen (voordeel in natura,
maaltijdcheques, ….) wijzigen maar het is niet mogelijk de codes te wijzigen. Hiervoor dient u
contact op te nemen met uw dossierbeheerder zodat deze een nieuwe code kan creeren.
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In het vak « Opmerkingen », heeft u de mogelijkheid om eventuele opmerkingen of bijlagen
door te sturen naar Salary Solution :

In het vak « Waarschuwingen », toont het systeem een waarschuwing in het geval dat de
toegevoegde uren hoger zijn dan het aantal uren voorzien in de planning.

B. Versturen
Om de ingevulde loonsopgave naar Salary Solution te versturen is het belangrijk om op
« GOEDKEUREN » te klikken voor elke werknemer door het vakje aan te kruisen en te klikken
op de vakken « GOEDKEUREN » en « VERZENDEN » teneinde zeker te zijn dat Salary Solution
de dokumenten ontvangt.
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Opgelet als de loonsopgaven van alle werknemers niet werden goedgekeurd kunnen ze niet
verzonden worden (met uitzondering van werknemers die uit dienst zijn).
Eens de loonsopgaven verstuurd zijn kan u geen correcties meer doorsturen via Salary Online.
Gelieve dan contact op te nemen met uw dossierbeheerder zodat deze de nodige correcties
kan uitvoeren.

5. Raadplegen van mijn loondokumenten
Na ontvangst van de loonsopgave kan uw dossierbeheerder de lonen van uw werknemers
verwerken en deze zal u vervolgens de loonbonnen en alle andere dokumenten met
betrekking tot de lonen doorsturen. U ontvangt een e-mail met de loondokumenten binnen
maximum 24u. In de afdeling « Mijn dokumenten » op Salary Online krijgt u toegang tot alle
berekende loonbonnen, uw fakturen, boekhoudkundige statistieken,brief voor de
bedrijfsvoorheffing,…
De dokumenten worden gearchiveerd voor een duur van maximum 18 maanden in Salary
Online. Na deze termijn kan u ze niet meer raadplegen in Salary Online. Het is dus aangewezen
om de dokumenten te bewaren op een intern netwerk van uw onderneming.
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