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Beschrijving Loon en software-applicatie
Meest verkochte salarispakket van Nederland
Loon is het salarisprogramma voor het MKB van Loon Salarissoftware B.V. Met 8.900
gebruikers, die samen meer dan 100.000 bedrijven verlonen, is Loon het meest
verkochte salarispakket van Nederland.
Wat kunt u met Loon?
Heel simpel: verlonen. En alles wat daarbij komt kijken. Loon heeft de premies en
pensioenregelingen van alle ruim 200 Nederlandse beroepsgroepen opgenomen, van
de sector 01 Paddenstoelenteelt tot de sector 58 Bitumineuze en kunststof
dakbedekkingsbedrijf, en van de sector 07 Orgelbouw tot de sector 52
Uitzendbedrijven 2 ABU. U deelt de werknemer in bij de juiste beroepsgroep en Loon
doet de rest.
Koppeling Boekhoudprogramma's
Loon exporteert uw salarisbetalingen naar SEPA en uw loonjournaalpost naar een
hele reeks boekhoudprogramma's. Een belangrijke daarvan is KING (iMUIS) Online,
waarmee Loon een volledige, en 100% veilige koppeling kent.
Meer info over Loon Salarissoftware
Hier leest u alles over Loon Salarissoftware. Van de prijzen, het Kenniscentrum tot
'Ons team': https://www.loon.nl
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Hoe werkt de koppeling met Loon en welke data worden uitgewisseld?
Journaalpost
Als u vanuit 'Loon Vandaag' klikt op 'Journaals' dan kunt u boekhoudkundige overzichten
laten maken van de lonen en/of bijzondere beloningen van de geselecteerde werknemers.
Na ' Maak overzicht' verschijnt het volgende scherm:

Afbeelding: Overzichten, Journaal
Inclusief bijzondere beloningen (incidentele beloningen)?
U kunt in de aankruisvakjes aanvinken of u alleen een overzicht van de 'Loonberekening' wilt
zien, en/of van de 'Bijzondere beloning A' en/of van de 'Bijzondere beloning B'.
Met 'OK' belandt u in het scherm waar u kunt kiezen uit 'Journaal 1', 'Journaal 2' en 'Rapport':

Afbeelding: Overzichten, Journaal (voor export)
De grootboeknummers die u eerder hebt ingevoerd vindt u op dit overzicht terug.
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In dit scherm kunt u kiezen uit 'Journaal 1', 'Journaal 2', 'Exporteren' en 'Rapport'. Standaard
komt u binnen in dit scherm met de export-data van 'Journaal 1'.
Journaal 1
Al jarenlang hanteert Loon dezelfde journaalpost voor de boeking van uw salarissen. Deze
journaalpost functioneert prima, is kort, snel en duidelijk. En bovenal gebaseerd op de
werkelijke loonkosten voor de werkgever.
Journaal 2
Er is echter ook een andere mogelijkheid voor een journaalpost, gebaseerd op de brutoloonstructuur. Hoewel die journaalpost in Loons ogen onnodig lang en onduidelijk is, wordt deze
'in den lande' nog wel regelmatig gebruikt. Om u de gelegenheid te bieden tevens van deze
'bruto loonkosten'-journaalpost gebruik te maken, is ook die opgenomen in de
boekhoudkundige overzichten onder de naam 'Journaal 2'. Klik op 'Journaal 2' (linksboven)
als u de export-journaalpost 2 wilt zien.
Grootboeknummers invullen
Als u niet voor alle posten een grootboeknummer hebt toegekend, dan kan Loon de
journaalpost niet exporteren. Loon geeft dat aan met een rood kruisje. U kunt direct de
vereiste grootboeknummers toekennen door simpelweg de regel van het ontbrekende
grootboeknummer te markeren, te klikken op 'Wijzig grootboeknummer' en in het veld
'Grootboeknummer' alsnog het nummer in te vullen. Loon 'onthoudt' de grootboeknummers.
+ / - en gekleurde bolletjes
Maak eerst uw keuze tussen 'Journaal 1' en 'Journaal 2'. Dan ziet u de 'boom en de takken'
van de journaalpost. Als u op de '+' klikt, zullen de journaalposten verschijnen die onder de
door u gekozen journaalpost hangen.
Het tegenovergestelde gebeurt als u op de '-' klikt. Dan zullen de journaalposten die onder
de door u gekozen journaalpost hangen, uit beeld verdwijnen.
U ziet ook gekleurde 'bolletjes' staan. Paars betekent: deze post kunt u verder uitklappen.
Blauw: deze post is reeds uitgeklapt. Groen: dit zijn de 'subposten' van de blauwe bol, of een
post die sowieso niet kan worden uitgeklapt.
Rapport (niet-export)
Als u op 'Rapport' klikt, ziet u de reguliere door u gekozen journaalpost in beeld (dus niet de
export-versie):
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Afbeelding: Overzichten, Journaal, Rapport
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Export naar boekhoudpakketten
Loon ondersteunt koppeling naar een groot aantal boekhoudpakketten, onder meer naar
KING (voorheen iMUIS):

Afbeelding: Overzichten, Exporteer Journaalpost
Als u kiest voor de export naar KING (MUIS) krijgt u dit scherm te zien in Loon:

Afbeelding: Exporteer journaalpost naar KING (iMUIS)
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KING (iMUIS) Online
Nieuw vanaf maart 2020 is dat u rechtstreeks de journaalpost vanuit Loon in KING (iMUIS)
Online kunt laten inlezen. De tussenstap 'Databestand opslaan' vervalt. Daarmee is de route
'KING iMUIS Online' korter en sneller, Maar ook veiliger dankzij de unieke omgevingscode.
Voor zowel de route 'Databestand' als 'KING iMUIS Online' moet logischerwijze nog wel het
'Dagboeknummer' worden ingevuld.

Hoe haalt u de 'omgevingscode' uit KING (iMUIS) op?
De zogeheten omgevingscode zorgt ervoor dat de journaalpost van deze werkgever bij KING
(iMUIS) Online in dezelfde werkgever wordt afgewikkeld.
KING iMUIS levert u deze omgevingscode aan. De code verschilt per werkgever zodat er
nooit een journaalpost-import vanuit Loon bij een verkeerde werkgever in iMUIS Online kan
plaatsvinden.
Ga voor de omgevingscode(s) in KING (muis) naar 'KING Apps'. Zoek op 'Loon'. De tegel
met 'Loon' verschijnt:

Afbeelding: 'KING Apps', Loon
Klik op die Loon-tegel en u ziet de betreffende omgevingscode:
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Afbeelding: 'KING Apps', Loon, Omgevingscode (voorbeeld!)
Klik op 'Naar klembord'. U kunt de omgevingscode in Loon gaan plakken. In het volgende
hoofdstuk leest u hoe u dat doet.

Waar kunt u de KING (iMUIS)-omgevingscode in Loon vastleggen?
In dit Loon-scherm kunt ook de zojuist gegenereerde omgevingscode kwijt. Plak deze in het
betreffende veld:

Afbeelding: Exporteer journaalpost naar KING (iMUIS), omgevingscode
Nadat u de omgevingscode en het Dagboeknummer hebt ingegeven, kunt u in Loon op 'OK'
klikken. U krijgt dan dit scherm te zien:
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Afbeelding: Journaalpost geëxporteerd naar KING (iMUIS)
De journaalpost uit Loon voor deze werkgever is snel en veilig naar KING (iMUIS) Online
geëxporteerd.

Als u heeft geëxporteerd’, ziet u tenslotte het resultaat in KING (iMUIS) bij
'Financieel', 'Boekingsprogramma'. Let op dat u hetzelfde dagboek selecteert als u
hebt ingevuld in Loon:

Afbeelding: Geëxporteerde journaalpost naar KING (iMUIS), uit Loon

Klaar! De journaalpost uit Loon is succesvol geëxporteerd naar KING (iMUIS).
Handmatig importeren
U kunt de journaalpost export ook handmatig importeren in KING. Dit kan u helpen als de
directe koppeling niet goed werkt. U krijgt wel de melding uit Loon dat de Journaalpost is
geëxporteerd maar u vindt de journaalpost niet terug in KING. Door handmatig te importen in
KING krijgt u een veel gedetailleerder verslag en kunt u aan de hand daarvan analyseren
wat er mis gaat.
Vanuit Loon gaat u weer naar het export journaal en kiest u voor KING Finance (Muis).
U kiest voor de onderste optie ‘Databestand’.
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Afbeelding: Export naar KING via databestand
- Klik op de drie puntjes (pijl 1) het 'Opslaan als' scherm verschijnt.
- Kies een map uit op uw eigen pc en vul bij de bestandnaam ook de extensie .asc in en druk
op 'Opslaan'. Daarna drukt u bij '3' op 'OK'.
- Vervolgens gaat u naar KING:

Afbeelding: KING inlezen
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- Kies daar Financieel, Inlezen, Ascii bestanden inlezen. Het volgende scherm verschijnt:

Afbeelding: KING Ascii bestanden inlezen.
- Bij het Masker kiest u Lonen: Loon…
- Daarna drukt op 'Bestand kiezen' en selecteert u het bestand dat u zojuist hebt
geëxporteerd vanuit Loon. Druk op 'Openen' en druk daarna op 'Start'.
- Vervolgens verschijnt het volgende scherm met als voorbeeld dat er iets mis is met de data:

Afbeelding: KING foutmelding data
Mogelijk kunt u dit zelf oplossen of met deze melding assistentie krijgen van KING.
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