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Situatieschets  

U hebt aan Loon Salarissoftware B.V. laten weten dat u ook met eerdere versie(s) van Loon 

Online aan de slag wilt. Hoe kunt u die eerdere jaren van Loon Online activeren? Dat leest u 

stapsgewijs in deze uitleg. De werkwijze is namelijk anders dan bij Loon Online van het jaar 

2017, 2018 en 2019. Reden: bij de installatie vraagt het programma bij Loon 2016 en 

eerder niet automatisch of er een folder voor de administratie aangemaakt moet worden.  

 

NB U kunt alleen Loon Online uit eerdere jaren installeren als u voor dat betreffende jaar ook 

de 'harde-schijfversie' van Loon had.  

 

De eerste stap 

• Start Loon Online op via de gebruikelijke weg.  

• In het Loon Online-startscherm, opent u 'Loon 2016' (in ons voorbeeld) door op het 

gelijknamige icoontje te klikken:  
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Opzet administraties 

Stappenplan 

1) Er verschijnt een venster waarin een administratie-locatie gevraagd wordt. Aangezien we 

gaan werken met een geheel nieuwe administratie en een back-upherstel, kiest u hier voor 

'Annuleren': 

 

2) Bij het volgende scherm kiest u 'Negeren': 

 

3) Kies 'Maak nieuwe administratie': 
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4) U ziet nu dit 'ingeklapte' scherm:  

 

5) Kies voor 'Deze pc'. Die wordt vervolgens 'uitgeklapt'.  

6) Selecteer de locatie waar de administratie-map moet komen: 'loononline (\\online.loon.nl) 

(H)', en daarbinnen de mappen 'data' uw klantnummer. In ons voorbeeld 900003. Klik 

vervolgens op 'Nieuwe map maken':  

 

7) Geef de map de naam van het betreffende jaar: 'Loon 201*'. Bijvoorbeeld 'Loon 2016':  
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8) Belangrijk: Klik nu niet op 'OK', maar klik op het klantnummer en daarna weer op de map 

met de nieuwe naam. In ons voorbeeld op de map: 'Loon 2016'.  

9) Klik op 'OK' 

10) U belandt nu in dit Loon-scherm 'Selecteer een werkgever':  

 

11) U klikt op 'Kies'.  

12) Dit scherm verschijnt, waar u kiest voor 'Open administratie':  
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13) Bij 'Selecteer een administratie' kiest u uiteraard voor 'Loon 2016' (in ons voorbeeld):  

  
 

14) Geef 'OK'.  

15) Wellicht enigszins verwarrend maar u belandt nu weer in het scherm 'Selecteer een 

werkgever':  

 

16) Klik op 'Kies' 
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Wizard Loon Aangifte-Service (LAS). Eerste keer 

• Dit scherm over LAS (Loon Aangifte-Service) verschijnt:  

 

• U kiest voor 'Nu aanmelden' om de LAS-wizard te doorlopen. Dat spreekt voor zich. U hebt 

daarbij wel uw klantnummer bij Loon nodig, en uw wachtwoord voor mijn.loon.nl. NB Dat is 

een ander wachtwoord dan voor loon.online.nl. 

 

Back-up herstellen via mijn.loondossier.nl 

• Na de wizard gaan we de meest recente en correcte back-up van het eerder jaar herstellen. 

Via mijn.loondossier.nl 

• Doe dat zoals u dat gewend bent. Dus via 'Administratie' (linksbovenin), en dan 'Herstel 

back-up'.  

• Kies voor het tabblad 'mijn.loondossier.nl':  

 

• Selecteer de correcte en up-to-date back-up. En dan voor 'Herstel'. 

• U volgt de bekende weg bij het herstellen van een back-up. Standaard staan de juiste 

keuzes in dezen reeds aangestipt.  

• De back-up is hersteld, alle gegevens zijn nu in uw eerdere Loon Online-versie aanwezig.  
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Wizard Loon Aangifte-Service (LAS). Tweede keer 

Na het herstellen van de back-up dient u de aanmelding voor LAS opnieuw geheel te 

doorlopen. Door het herstellen zijn de nieuwe LAS-gegevens namelijk weer overschreven. 

Dit doet u via het Loon-hoofdscherm, dan 'Postbus' (links bovenin), 'Aanmelden voor de 

Loon Aangifte-Service'. Doorloop wederom de vier stappen.  

Klaar! U kunt dus met Loon Online 201* aan de slag.  

 

Kopieer het LAS-wachtwoord van het laatst geïnstalleerde jaar 

Voor ieder 'eerder jaar' dat u Loon Online installeert, moet u de LAS-wizard doorlopen (twee 

keer). Dat las u al eerder in deze uitleg. Daarbij zit er echter een addertje onder het gras. 

Want iedere keer dat u de LAS-wizard doorloopt, wordt het LAS-wachtwoord automatisch 

door Loon veranderd.  

 

Stel, u installeert als láátste in de 'jarenreeks' Loon Online 2015. U doorloopt daarbij de LAS-

wizard (twee maal). Loon maakt daarbij automatisch via Loon Online 2015 het wachtwoord 

'AB1234' (voorbeeld) aan. Dát wachtwoord dient u dan ook weer in Loon Online 2016, 2017, 

2018 en 2019 in te voeren.  

 

Het LAS-wachtwoord vindt u via 'Opties', 'Administratieinstellingen', 'LAS', Dat wachtwoord 

vult u vervolgens, op diezelfde plaats, in bij Loon Online 2016, 2017, 2018 en 2019: 

 

NB Het LAS-wachtwoord staat helemaal los van het wachtwoord voor 'mijn.loon.nl', zoals dat 

wordt uitgevraagd in stap 3 van de LAS-wizard. Dit zijn dus twee verschillende 

wachtwoorden die u niet moet verwarren.  
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