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Voorbereiding Loon Online MacOS 

Legt u - voordat u Loon Online installeert - alvast startklaar: 

 de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Loon Online die u beide via de mail hebt 

ontvangen.  

 uw klantnummer bij Loon, en de Loon- registratiecode (acht letters). Die vindt u op uw 

Loon januari-factuur van het betreffende jaar.  

 uw LAS-wachtwoord. Die vindt u in Loon via 'Administratie', 'Instellingen', tabblad 2 'LAS', 

'Wachtwoord voor LAS': 
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 Schrijf dit wachtwoord op. In ons voorbeeld (!) dus: AB1234 

 Noteer de gegevens die u hebt staan bij 'Opties' (linksonderin), 'Persoonlijke voorkeuren', 

'LoonMail'. Op dat tabblad staat in ieder geval het 'Poortnummer': 

 

 
 

Verder moet u ervoor zorgen dat u op mijn.loondossier.nl een back-up hebt staan met 

daarin uw allernieuwste Loon-data. Upload daarom als voorbereiding op Loon Online vanuit 

het Loon-pakket een nieuwe back-up naar mijn.loondossier.nl. Het enige wat u voor zo'n 

back-up op het web hoeft te doen, is bij het 'Afsluiten' van Loon ook de optie 'Stuur back-up 

naar mijn.loondossier.nl' aan te vinken:  
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Setup Loon Online voor MacOS 

 Ga naar de App Store en zoek naar 'Microsoft Remote Desktop' (versie 10) 

 Download deze (= gratis) en 'Open' daarna de app: 

 

 

•  NB Zorg ervoor dat u in het hoofdmenu van 'Microsoft Remote Desktop' kiest voor 'Feeds', 

en niet voor 'Desktops': 

 

 

 Klik op het pijltje naast het plusteken en kies 'Feed' in het drop down menu:  
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 Dit scherm komt in beeld:  

 

 Kopieer vervolgens deze link in het URL-veld: 

https://gateway.loon.nl/rdweb/feed/webfeed.aspx 

 Kies voor 'Find Feed' 

 

 In het veld 'User Account' dat nu verschijnt, kunt u aangeven of u iedere keer opnieuw uw 

gegevens wilt invoeren ('Ask me every time'), of dat u direct wilt inloggen ('Add User 

Account').  

 Wanneer u 'Ask me every time' gekozen hebt, kunt u deze stap overslaan.  

 Kiest u voor 'Add User Account, vul dan uw gebruikersnaam in (eindigend op 

@online.loon.nl) en bij 'Password' het bijbehorende wachtwoord. 

 

 Wat u ook kiest, klik nu op 'Add Feed': 

 

 
 

 'Save Feed' 

https://gateway.loon.nl/rdweb/feed/webfeed.aspx
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 Klik in het volgende scnherm op het pijltje naast het Instellingen-wieltje in de 'Remote 

Desktop app'. 

 Kies 'Preferences' en daarna 'General': 

 

 
 

 Onderaan kunt u een folder aangeven van uw lokale computer die u 'straks' ook in de 

Loon Online-omgeving wilt zien onder 'Mijn documenten'. Dit is handig voor het uitwisselen 

van bestanden tussen Loon Online en uw lokale computer. In ons voorbeeld kiezen we voor 

'Documents': 

 
 

Zie vanaf pagina 10 voor de nadere uitleg.  

 Sluit het venster middels het rode knopje linksboven. 

 Klik op 'LoonOnline' onder 'Work Recources': 
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 U komt nu in de Loon Online omgeving. Wij verzoeken u nu eerst uw wachtwoord te 

wijzigen via 'Wijzig wachtwoord': 

 

  
 

 

 U kunt na deze voorbereidingen Loon opstarten door op het gewenste 'Loon-jaar' te 

dubbelklikken.  

 U moet vervolgens in Loon eenmalig het een en ander correct instellen. Daarover gaat 

het volgende hoofdstuk.  
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LoonNet via Loon Online? 

Werkt u met LoonNet (met verschillende gebruikers tegelijkertijd in dezelfde administratie), 

en wilt u overstappen naar Loon Online? Dat krijgt u via Loon Salarissoftware per gebruiker 

een Loon Online-mail. Als er bijvoorbeeld twee gebruikers tegelijkertijd zijn (LoonNet 2) dan 

ontvangt u één mail, maar daarin staan twee gebruikersnamen en twee wachtwoorden.  

 

Let op: voor LoonNet via Loon Online doorloopt u per gebruiker de hierboven omschreven 

'Setup Loon Online voor MacOS'. Alleen het wachtwoord hoeft u bij de set-up voor tweede 

gebruiker niet meer te wijzigen!  

 

Voor de rest van de stappen (onderstaand beschreven) geldt dat alleen de eerste gebruiker 

die stappen hoeft te doorlopen. De andere gebruiker(s) hoeven dat te doen niet want zij 

volgen de eerste gebruiker. Precies hetzelfde als bij uw Loon(Net) op de pc het geval is. 

 

Welkomstwizard, LAS-wachtwoord, LoonMail en terugzetten back-up 
mijn.loondossier.nl 
 

Welkomstwizard 

U belandt nu vanzelf - eenmalig - in de Loon-welkomstwizard. U ziet daarbij 

achtereenvolgens deze schermen: 

 Welkom! U hoeft hier niets in te vullen. Klik op 'Verder'.  

 Registreren. Vul hier de registratiecode voor Loon 2019 in. Die code (acht letters) vindt u 

op uw Loon-factuur van januari 2019. Voor Loon 2018 raadpleegt u uiteraard de factuur Loon 

2018. Et cetera.  

 Administratie. Kies hier de middelste optie: 'Ik wil een nieuwe administratie aanmaken': 

 

 
 

 Uw klantgegevens. Vul hier alléén uw de 'Naam' in (eerste veld) in, en uw 'Klantnummer' 

(laatste veld). Uw klantnummer vindt u op iedere Loon-factuur: 
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 Geef 'OK' op de vragen van Loon over de 'Naam contactpersoon' en het 

'Loonheffingennummer'. U hoeft die hier dus niet in te vullen: 

 

 
 

 Administratiemap. Kies hier voor de derde optie 'Ik wil een gedeelde administratie 

aanmaken'.  

 Loon (Online) geeft aan dat de nieuwe administratie in deze map wordt geplaatst: 

H:\Data\[uw klantnummer]\Loon 2019 

Deze map per se niet wijzigen!  

 

 
 

 Loon vraagt uw bevestiging om de nieuwe administratie aan te maken. U klikt op 'OK'.  

 Voltooid! Loon laat zien wat u in de voorgaande schermen hebt ingevuld. Belangrijk: klik 

het vinkje weg bij 'Ik wil na het voltooien een nieuwe werkgever aanmaken'. Die optie staat 

bijna bovenin: 
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 De welkomstwizard is doorlopen. U belandt nu in het scherm 'Selecteer een werkgever'. 

Kies hier voor de 'Standaardwerkgever' middels 'Kies': 

 

 

Invullen LAS-wachtwoord 

U moet vervolgens uw LAS-wachtwoord invullen voor Loon Online. Ga naar 'Administratie', 

'Instellingen', tabblad 2 'LAS', 'Wachtwoord voor LAS'. Geef hier het LAS-wachtwoord in dat 

u eerder hebt opgeschreven. In ons voorbeeld (!) dus: AB1234 

 

 
 

Invullen LoonMail-gegevens 

Ga in Loon Online naar 'Opties' (linksonderin), 'Persoonlijke voorkeuren', 'LoonMail'. Vul daar 

de gegevens in die u eerder hebt opgeschreven. 

 

Terugzetten back-up mijn.loondossier.nl 

We kunnen nu uw back-up van mijn.loondosser.nl gaan terugzetten. 

 Het terugzetten van de backup in Loon Online doet u op de manier die u gewend bent: 

'Administratie', 'Backup', 'Herstel backup', kies het tabblad 'mijn.loondossier.nl' 
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 U kiest hier de meest recente back-up. Let op dat de back-up inderdaad van 'vandaag' is. 

Als u de back-up hebt hersteld, ziet u uw eigen, recente Loon-gegevens staan.  

 Klaar! U kunt nu met uw Loon Online aan de slag. 

 

 

Eenmalig aanpassen standaard back-upmap 

Als u Loon Online afsluit, zal het programma standaard een back-up willen maken. In 

sommige gevallen wordt er daarbij verwezen naar een verkeerde of niet-bestaande back-

upmap. Loon zal in dat geval bij het maken van de back-up melden 'Pad niet gevonden'.  

U lost dat in Loon Online structureel zo op: 

 

 Ga naar 'Administratie' (linksboven in Loon Online) 

 'Instellingen' 

 Tabblad 'Algemeen' 

 Stip daar de eerste optie aan: 'naar de standaard-backupmap:' 

 

 
 

 Loon Online weet nu wat de standaard back-upmap is, en zal bij het afsluiten dáár de 

back-up heenschrijven. De melding 'Pad niet gevonden' verschijnt niet meer. 

 Vergeet na de werkzaamheden in Loon niet af te melden via de optie 'Afmelden'. 
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Uitwisselen bestanden Loon Online en lokale computer 

U hebt reeds in Loon Online aangeven welke map u van uw lokale computer wilt zien in de 

Loon Online-omgeving. Wij kozen voor 'Mijn documenten'. Zie pagina 5.  

 

Zoals gezegd, dit is handig voor het uitwisselen van bestanden tussen Loon Online en uw 

lokale computer. In de praktijk zal het dan bijvoorbeeld gaan om de geëxporteerde Excel- 

journaalpost, en om SEPA-bestanden die u vanuit Loon Online op uw lokale computer wilt 

plaatsen.  

Als u via Loon Online een pdf-bestand (overzicht) wilt opslaan, dan ziet dat er zo uit:  

 

 
 

In ons voorbeeld gaat het om de pdf van een SEPA-bestand die we op de lokale computer 

willen plaatsen. Na 'Opslaan' is de betreffende pdf op uw lokale computer geplaatst. 

 

NB Wees u ervan bewust dat alleen de 'Documents op MacBook Air' (in ons voorbeeld) de 

lokale computer betreft. De rest van de getoonde 'snelle toegang mappen' mappen 

('Bureaublad', 'Downloads', 'Documenten' en 'Afbeeldingen') staan in de Loon Online-

omgeving. U herkent de mappen op de lokale computer door het 'icoontje voor de lokale 

computer' dat ervoor staat: .  

 

Als we nu via de MacBook de documentenmap ('Documents op MacBook Air') bekijken dan 

zien we inderdaad de SEPA-pdf staan. Samen met een SEPA-xml die we dus blijkbaar ook 

in de documentenmap hebben geplaatst:  
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Kortom, u kunt eenvoudig bestanden uitwisselen tussen Loon Online en uw lokale computer.  

 

Loon Online opstarten na de setup 

De vooromschreven installatie van Loon Online hoeft u maar één keer te doorlopen. Alle 

volgende keren dat u met Loon Online aan de slag wilt, klikt u op het icoon 'RD Client' op uw 

bureaublad: 

 

 

 

Problemen met e-mailen vanuit Loon Online? 
Wanneer u vanuit Loon Online direct documenten mailt naar werknemers, zoals hun pdf-

loonstroken, dan kunnen er problemen optreden als uw mailprovider niet accepteert dat u 

vanaf een andere (externe) locatie e-mail verstuurt.  

 

Om het tegenhouden van e-mail vanuit Loon Online door providers op te lossen, zijn er twee 

mogelijkheden:  

1) Mailen via uw eigen provider of e-mailserver.  

2) Gebruikmaken van de zogeheten 'Loon Online mail relay service'. 

 

In dit uitlegdocument leest u meer over die twee mogelijke oplossingen: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Loon_Online_mailinstructie.pdf 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Loon_Online_mailinstructie.pdf

