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In dit bestand vindt u de veelgestelde vragen (faq's) over Loon Online (het Loon Portaal).  
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Loon Online gebruiken vanaf een andere pc 

Als u Loon Online ook op een andere (tweede) pc wilt gebruiken, voert u op die pc alleen de 

stap uit 'Maak verbinding met Loon Online'. Volg daartoe de onderstaande route. 

1. Haal hier het rdp-bestand op waarmee u verbinding maakt met Loon Online: 

https://www.loon.nl/online/windows/loon-online-v2rdp 

Let op: de volgende stappen hangen van uw webbrowser af. 

o Sla het rdp-bestand op. NB Kijk en onthoud waar het rdp-bestand wordt 

opgeslagen! 

o Als het kan, installeert u de rdp-file direct op uw Bureaublad. Want daar moet 

de rdp-file uiteindelijk staan. 

o Staat de rdp-file na het downloaden niet op uw Bureaublad maar ergens 

anders op uw pc? Bijvoorbeeld in de download-map? Kopieer of verplaats het 

rdp-bestand dan alsnog naar uw Bureaublad. 

o Op uw Bureaublad ziet u een nieuw icoon staan met de afbeelding van een 

computerscherm en daaronder de tekst 'Loon Online-V2'. 

o Dubbelklik op dat Loon Online-icoon. 

o Loon Online wordt opgestart. 

2. Er verschijnt nu het venster Voer uw referenties in. Geef eerst uw gebruikersnaam in 

(eindigend op @online.loon.nl) en in het tweede veld het wachtwoord. Klik op OK. 

3. Na enkele seconden verschijnt de Loon Online-omgeving (Loon Portaal). 

4. Start Loon door op het icoon te dubbelklikken.  

Loon Online gebruiken vanaf een (andere) Apple Mac OS 

U begint met een lege Microsoft Remote Desktop app: 

 

 
Afbeelding: Microsoft Remote Desktop app 

https://www.loon.nl/online/windows/loon-online-v2rdp
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Ga naar Connections en naar Import rdp-file: 

 

 
Afbeelding: Microsoft Remote Desktop app, Connections 

 

Importeer de nieuwe rdp-file: 

 

 
Afbeelding: Microsoft Remote Desktop app, rdp-file 

 

Ga naar Microsoft Remote Desktop en dan naar preferences: 

 

 
Afbeelding: Microsoft Remote Desktop app, Preferences 
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Maak een user account aan met uw gegevens: 

 

 
Afbeelding: Microsoft Remote Desktop app, User account 

Gan naar Gateways en pas User account aan naar de account dat u net heeft 

aangemaakt: 

 

 
Afbeelding: Microsoft Remote Desktop app, Gateways 
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Sluit het schermpje en klik op de aangemaakte pc: 

 

 
Afbeelding: Microsoft Remote Desktop app, aangemaakte pc 

Meerdere gebruikers tegelijk Loon Online?  

Zijn er op uw kantoor meerdere mensen die met Loon Online werken (netwerk), en dat moet 

ook tegelijkertijd kunnen? Dan hebt u de netwerkversie van het Loon-pakket nodig: LoonNet. 

LoonNet wordt vooral gebruikt door administratiekantoren. 

Omdat u met Loon Online werkt, gaat het met LoonNet vanzelf goed met de data-structuur 

en software van Loon. Tot en met het jaar 2020 moesten LoonNet-gebruikers de software op 

de diverse pc's installeren en zelf de juiste mapstructuur aangeven op de pc's.  

Dankzij Loon Online is dat niet meer nodig. U betaalt per gebruiker, krijgt de juiste code en 

daarmee kunnen alle gewenste personen in uw bedrijf tegelijkertijd in dezelfde Loon-

administratie aan de slag.  

 

Overstappen op LoonNet 

Als u gaat overstappen op LoonNet, kunt u ons dat laten weten. Wij zetten dan uw 

abonnement om naar LoonNet.  

Voor overstappen op LoonNet kunt u naar het Loon Portaal, waar u kiest voor 'Abonnement', 

Daar ziet u ook de prijs staan, die afhankelijk is van het aantal gelijktijdige gebruikers.  

 

Extra werknemer die niet tegelijkertijd in dezelfde administratie hoeft? 

Voor de goede orde: als u een 'extra' werknemer met Loon wilt laten werken zonder dat die 

tegelijkertijd in dezelfde Loon-administratie aan de slag moet, dan is een extra inlog (extra 

gebruikersnaam en wachtwoord) voor Loon Online al voldoende.  

Nogmaals: u kunt met alleen zo'n extra inlog niet tegelijkertijd in dezelfde administratie 

werken. Een extra inlog kan wel handig zijn als u bijvoorbeeld een collega ook met Loon 

Online wilt laten werken als u er zelf niet mee bezig bent, maar u uw inloggegevens voor 

uzelf wilt houden. 

Als u meer gebruikersnamen en bijbehorende wachtwoorden nodig hebt, dan kunt u dat 

eenvoudig zelf regelen via het Loon Portaal, waar u kiest voor 'Abonnement'. 
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Is een browser voldoende voor Loon Online? Of is installatie rdp.file nodig? 

Met Loon Online logt u via een extern bureaublad in op onze server. Het is dus geen 

webbased omgeving.  

 

U dient eenmalig 'per pc' deze rdp-file (= externe bureaublad) te installeren. Hierna kunt u 

inloggen. 

 

Rdp-bestand voor tweede pc installeren? 

Haal hier het rdp-bestand op waarmee u verbinding maakt met Loon Online voor uw tweede 

pc (derde pc, et cetera): https://www.loon.nl/online/windows/loon-online-v2rdp 

 

Let op: de volgende stappen hangen van uw webbrowser af. Wij beschrijven de werking van 

Microsoft Edge. Als u een andere browser gebruikt, kunnen er kleine verschillen zijn. We 

raden het gebruik van browser Mozilla Firefox af in dezen. 

 

- Er verschijnt een downloadvenster onderaan uw scherm. 

- Kies hier voor 'Opslaan als'. 

- In het volgende venster kiest u voor 'Bureaublad'. Dat is de locatie waar het rdp-bestand 

wordt opgeslagen. 

- Kies voor 'Opslaan'. 

- Na het downloaden kunt u direct de file 'Openen', of naar uw bureaublad gaan om daar de 

file te dubbelklikken. 

- Loon Online wordt opgestart. 

 

Er verschijnt nu het venster Voer uw referenties in. Geef eerst uw gebruikersnaam in 

(eindigend op @online.loon.nl) en in het tweede veld het wachtwoord. Klik op 'OK'. 

 

Na enkele seconden verschijnt de Loon Online-omgeving (Loon Portaal) op uw 'volgende' 

pc. 

Rdp-file is niet te vinden? 

U hebt de rdp-file, als het goed is, opgeslagen op uw bureaublad. Zo niet, dan staat deze 

wellicht nog bij u in de map 'Downloads'.  

 

Wanneer u de rdp-file dubbelklikt, kunt u zich alsnog aanmelden voor Loon Online. 

 

Let op: sla de rdp-file op als rdp-file. Dat klinkt als een open deur maar soms laat een 

browser de extensie 'rdp' weg en moet u die zelf invullen. 

 

Meer uitleg: https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_start/Stap_2%20_Rdp-

file_installeren_op_uw_bureaublad.html 

 

Wachtwoord Loon Online aanmaken lukt niet. JavaScript uit? 

Er ontstaat een probleem bij het aanmaken van uw wachtwoord voor Loon Online op deze 

pagina: http://mijn.loon.nl/LoonOnlineAanmelding.aspx 

 

https://www.loon.nl/online/windows/loon-online-v2rdp
https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_start/Stap_2%20_Rdp-file_installeren_op_uw_bureaublad.html
https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_start/Stap_2%20_Rdp-file_installeren_op_uw_bureaublad.html
http://mijn.loon.nl/LoonOnlineAanmelding.aspx
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Dit heeft waarschijnlijk te maken met JavaScript. In uw geval staat dat uit, zo is het 

vermoeden.  

 

U kunt dat checken door even naar deze pagina te gaan: https://www.enable-

javascript.com/nl/ 

 

Staat daar een tekst in deze trant? 'JavaScript staat uit in uw webbrowser'.  

 

Als u in uw browser naar 'Instellingen' gaat  en daar zoekt op 'JavaScript' dan ziet u bij de 

resultaten o.a. de optie om JavaScript weer aan te zetten. Doet u dat, s.v.p.. Daarna werken 

onze pagina's (wachtwoord Loon Online, onder andere) ook weer. 

 

Hoe snel moet mijn internet zijn voor Loon Online? 

De werking van Loon-Online vergt geen bijzonder hoge internetsnelheid. Een 

glasvezelverbinding is dan ook geen vereiste om goed te kunnen werken met Loon. 

 

Voor Loon Online is een 4G-netwerk voldoende. Wanneer u op uw kantoor geen problemen 

hebt met uw internetverbinding dan moet Loon-Online ook normaal kunnen functioneren.  

Gebruikersnaam en wachtwoord Loon Online niet correct? 

 

Gebruikersnaam Loon Online 

Vult u wel de volledige gebruikersnaam in? Soms geven onze klanten per abuis alleen hun 

klantnummer in als gebruikersnaam. Deze dient echter  [uw klantnummer]@online.loon.nl 

te zijn. Dus de toevoeging @online.loon.nl is essentieel.  

 

Voorbeeld: uw klantnummer is 123456. Dan is uw gebruikersnaam voor Loon Online: 

123456@online.loon.nl 

 

Wachtwoord Loon Online 

Kopieert u eventueel het wachtwoord, zodat u hier geen overnamefouten in kunt maken.  

 

Het wachtwoord kunt u - als u dat wilt - wijzigen via onderstaande link:  

https://mijn.loon.nl/LoonOnlineWijzig.aspx 

 

Wachtwoord Loon Online vergeten? 

Als u uw wachtwoord voor Loon Online bent vergeten dan kunt u die situatie zelf oplossen. 

Ga naar deze webpagina: https://mijn.loon.nl/loononlineaanmelding.aspx 

 

Klik daar op 'Wijzig'. De weg wijst zich daarna vanzelf.  

 

Hoe zit het met de eerdere Loon-jaren via Loon Online? 

Gebruikt u Loon Online in eerdere jaren? Dan kunt u nu ook aan de slag met Loon Online uit 

de jaren ervoor. De kosten daarvoor zijn eenmalig rond de 80 euro per Loon-jaar. 

Voorwaarde is dan uiteraard wel dat u voor die eerdere jaren al een Loon-abonnement had 

https://www.enable-javascript.com/nl/
https://www.enable-javascript.com/nl/
mailto:123456@online.loon.nl
https://mijn.loon.nl/LoonOnlineWijzig.aspx
https://mijn.loon.nl/loononlineaanmelding.aspx
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voor de pc-versie (lokaal).  

 

Meldt u ons via het Loon Portaal ‘Vraag’ aan dat u ook voor een 'ouder jaar' met Loon Online 

aan de slag wilt, en welk jaar dat is.  

 

Hebt u Loon opgezegd maar wilt u wel de oude Loon-jaren blijven gebruiken? Neem in dat 

geval contact met ons op via https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx (want dan kunt u niet 

inloggen op het Loon Portaal).  

 

Eén printer beschikbaar bij Loon Online? 

Bij het verbinden met de remote desktop, wat Loon Online eigenlijk is, gaat altijd de default 

printer mee van de machine waarmee u verbindt.  

 

Om de andere printer te krijgen binnen Loon Online zou u de betreffende printer als default 

printer moeten instellen, echter slechts1 printer blijft beschikbaar. 

Is een back-up naar Mijn LoonDossier nog nodig met Loon Online?  

Ja. Wij adviseren u evengoed een back-up te blijven maken naar het LoonDossier.  

 

Als u bij het afsluiten van Loon Online aanvinkt 'Stuur back-up naar mijn.loondossier.nl' dan 

zal de back-up óók daar worden geplaatst. Zo kunt u zelf beheren welke back-ups u op Mijn 

LoonDossier wilt hebben, en welke op Loon Online.  

 

Stel, u hebt door 'geblunder' een back-up nodig van drie maanden oud, die alleen nog op 

Mijn LoonDossier staat (en niet meer op Loon Online). Dan kunt u die back-up dus dankzij 

Mijn LoonDossier toch terugzetten.  

 

Hoeveel back-ups mag ik plaatsen op Loon Online? 

Het maximum aantal back-ups op Loon Online per klant is vijf per loonjaar. Reden: meer 

dan vijf back-ups per klant (per loonjaar) legt een te groot beslag op onze Loon Online-

servers.   

 

Het verzoek aan u is dan ook dat u het aantal back-ups op Loon Online op maximaal vijf 

houdt, per loonjaar. U kunt dat via Loon Online eenvoudig regelen door te kiezen voor 

'Administratie', 'Back-up', en dan 'Onderhoud Back-up-bestanden'. 

 

We vertrouwen erop dat u begrip hebt voor onze werkwijze. 

 

Zie ook de volgende faq.  

 

  

https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx
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Beheer van uw back-ups op Loon Online 

U kunt met Loon Online uw back-ups beheren. Ga daartoe naar 'Administratie', 'Back-up', 

'Onderhoud Back-up-bestanden':  

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Back-up', 'Onderhoud Back-up-bestanden' 

 

Dit scherm verschijnt: 

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Back-up', 'Onderhoud Back-up-bestanden' 

 

U mag per Loon-jaar maximaal vijf back-ups opslaan. Wilt u een zesde back-up opslaan, dan 

krijgt u een melding als deze: 
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Afbeelding: 'Administratie', 'Back-up', 'Onderhoud Back-up-bestanden', 'Back-ups verwijderd' 

 

Bewaar back-ups? 

Als u niet wilt dat er bepaalde back-ups worden verwijderd, dan kunt u die 'bewaarback-

up(s)' vastzetten. Dat doet u heel simpel door in de linkerkolom (die met de zwarte pin) de 

betreffende radio-button aan te stippen:  

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Back-up', 'Onderhoud Back-up-bestanden', 'Bewaar back-ups' 

 

Vastgezette back-ups zullen niet worden verwijderd als er een nieuwe back-up gemaakt 

wordt. U kunt maximaal drie back-ups vastzetten. Als u er meer dan drie wilt vastzetten, 

verschijnt deze melding:  

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Back-up', 'Onderhoud Back-up-bestanden', 'Teveel back-ups' 
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Overige opties 

Onderin het nieuwe scherm vindt u nog meer opties, die goeddeels voor zichzelf spreken:  

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Back-up', 'Onderhoud Back-up-bestanden', 'Overige opties' 

 

U kunt: 

- de back-upmap op Loon Online openen; 

- ter plekke een back-up laten maken; 

- het scherm verversen (want feitelijk ziet u een webpagina); 

- en aanvinken dat u ook de 'automatische bijwerk-back-ups' wilt zien. 

 

Journaalpost van Loon Online naar SnelStart? 

SnelStart Online 

Als u met de nieuwste versie van SnelStart Online werkt dan kan dat inderdaad. Direct en 

automatisch. Wanneer u werkt met de laatste Online-versie van Snelstart dan is dit de 

instructie van Loon in deze:  

https://www.loon.nl/loon/Snelstart_SQL/3)_Exporteren_met_webservice.html 

 

SnelStart lokaal 

Werkt u met SnelStart lokaal (op uw pc) dan is die automatische optie er ook, maar via een 

simpel 'omweggetje' dat Loon Salarissoftware hier speciaal voor heeft aangelegd.  

 

Neemt u s.v.p. contact op met ons Kenniscentrum als u er gebruik van wilt maken. Vermeld 

daarbij als onderwerp: 'Journaalpost van Loon Online naar SnelStart lokaal'.  

 

Dan leggen we u in een korte mail uit hoe u heel eenvoudig ook met SnelStart lokaal (op uw 

pc) de journaalpost uit Loon Online importeert.  

 

Journaalpost van Loon Online naar AccountView? 

Werkt u met AccountView lokaal (op uw pc)? Dan kunt u de journaalpost uit Loon 

automatisch in het pakket importeren via een simpel 'omweggetje' dat Loon Salarissoftware 

hier speciaal voor heeft aangelegd.  

 

Neemt u s.v.p. contact op met ons Kenniscentrum via het Loon Portaal, ‘Vraag’ als u er 

gebruik van wilt maken. Vermeld daarbij als onderwerp: 'Journaalpost van Loon Online naar 

AccountView lokaal'.  

 

Dan leggen we u in een korte mail uit hoe u heel eenvoudig met AccountView lokaal (op uw 

pc) de journaalpost uit Loon Online importeert.  

 

  

https://www.loon.nl/loon/Snelstart_SQL/3)_Exporteren_met_webservice.html
https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx
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Windows Verkenner Loon Online. Wat is lokaal, wat is Loon Online? 

 

Windows Verkenner openen in Loon Online 

U kunt vanuit het Loon Online-startscherm op twee manieren de Windows Verkenner 

openen. U vindt de twee opties onderin het Loon Online-startscherm:  

 

 
Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Online 

 

1) 'Mijn Loon Online Documenten' 

Als u klikt op 'Mijn Loon Online Documenten', ziet u direct de inhoud van uw Documenten-

map in uw Loon Online-omgeving.  

 

Merk op dat u in het pad ook uw klantnummer ziet staan (in ons voorbeeld 148062). Het 

betreft immers úw Loon Online-omgeving. Laat de benaming 'Lokale schijf (C)' u niet van de 

wijs brengen, het betreft hier Loon Online, niet de lokale C-schijf op uw pc:  

 

 
Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Online 

 

Op deze Loon Online-schijf zult u veelal de bestanden (pdf-overzichten) vanuit Loon Online 

plaatsen. Of in een door uzelf gemaakte submap, als u dat overzichtelijker vindt.  

 

2) Loon Online 'Verkenner' 

U kunt er ook voor kiezen om vanuit het Loon Online-startscherm te kiezen voor 'Verkenner'. 

Dan ziet u direct alle mappen van uw Loon Online-omgeving.  

 

Merk op dat u ook in dit pad uw klantnummer ziet staan (in ons voorbeeld 148062). Want ook 

hier geldt: het betreft úw Loon Online-omgeving.   
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Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Online 

 

NB Hier ligt niet voor de hand dat u in een 'administratiemap' bestanden (pdf-overzichten) 

vanuit Loon Online plaatst. In uw 'administratiemap' staan - per Loon-jaar - bijvoorbeeld uw 

back-ups, en per werkgever de zogeheten mdb-bestanden. 

 

Meerdere instellingen en voorkeuren mogelijk 

Welke schijven en welke mapstructuur u precies te zien krijgt in het Windows Verkenner-

scherm, hangt onder andere af van uw instellingen bij 'Beeld' in de Windows Verkenner. 

Daar zijn diverse mogelijkheden, die dus ook een veelvoud aan soorten weergaven 

opleveren:  

 

 
Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Online, instellingen en voorkeuren 

 

Verder is de precieze weergave afhankelijk van de opbouw van uw eigen netwerk. Staat het 

netwerk van uw bedrijf bijvoorbeeld op de F-schijf? Dan ziet u ook die staan als u vanuit 

Loon Online de Windows Verkenner opent:  
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Afbeelding: Windows Verkenner openen in Loon Online 

 

De 'on ***' zal veelal de naam van het uw eigen bedrijf bevatten.  

 

Verder speelt de gehanteerde taal (Engels of Nederlands) een rol bij de benaming van de 

mappen. 

 

Kortom, het kan in eerste instantie lastig zijn om te onderscheiden wat nu uw eigen pc is 

(lokaal), en wat de schijven en mappen in uw Loon Online-omgeving. Maar er zijn 

handreikingen. Zie het volgende hoofdstuk.  

 

Tips onderscheid Loon Online en lokale schijven en mappen 

 

Hoe de schijfstructuur en mapweergave er ook uitzien bij u, er bestaan gelukkig een aantal 

zekerheden die u bij twijfel alsnog op weg helpen. Daartoe de onderstaande zes tips.  

 

1) De 'Snelle toegang'-mappen (in het Nederlands 'Bureaublad', 'Downloads', 'Documenten' 

en 'Afbeeldingen') vanuit Loon Online staan allemaal in de Loon Online-omgeving. En dus 

niet op uw lokale pc.  

 

Deze 'Snelle toegang'-mappen zullen als u geheel nieuw begint met Loon Online dan ook 

nog leeg zijn.  
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Afbeelding: Onderscheid Loon Online en lokale schijven en mappen 

 

2) Wanneer u - als bijvoorbeeld - de voorbedrukte loonstroken (pdf) vanuit Loon Online 

opslaat dan plaatst u die standaard in de map 'Documents' ('Documenten') in uw eigen Loon 

Online-omgeving. U ziet dan ook in het 'pad' uw klantnummer staan. In ons voorbeeld 

148062:   

 

 
Afbeelding: Onderscheid Loon Online en lokale schijven en mappen 

 

U weet dan - door de vermelding van uw klantnummer in het pad - dat het gaat om Loon 

Online, en niet om uw lokale pc.  

 

NB Laat de benaming 'C:\Users (Gebruikers)\' u niet van de wijs brengen, het betreft hier wel 

degelijk Loon Online, niet de lokale C-schijf op uw pc.  

 

3) De schijven F: en H: in Windows Verkenner staan op Loon Online als de schijfnaam het 

woord 'online.loon.nl' bevat:  
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Afbeelding: Onderscheid Loon Online en lokale schijven en mappen 

 

Deze twee online.loon.nl-schijven (F en H) zijn altijd aanwezig in de Loon Online-omgeving, 

dus ook bij u. 

 

4) In het verlengde van 3): als er in de schijfnaam géén 'online.loon.nl' staat vermeld dan 

betreft het een schijf op uw eigen pc, dus lokaal.  

 

Onderstaand een voorbeeld, met de lokale schijven rood omkaderd. In uw geval zal na de 

'[schijfletter] op ***' veelal de naam van uw bedrijf volgen:  

 

 
Afbeelding: Onderscheid Loon Online en lokale schijven en mappen 

 

5) Vindt u ondanks de bovenstaande tips nog steeds een lokale netwerkschijf niet? Dan is er 

nog de zogeheten 'tsclient', die al uw lokale schijven (dus buiten Loon Online) laat zien. Zelfs 

de externe schijven, mochten die er zijn.  

 

Hoe komt u bij de tsclient? Heel simpel:  

- Dubbelklik in het Loon Online-startscherm op 'Loon Online Documenten'. 

- Onderin vindt u 'Netwerk' (in het Engels 'Network'). Klik daarop. 

- De tsclient verschijnt. Klik daarop, en u ziet al uw lokale schijven staan. Inclusief de 

eventuele netwerkschijven en externe schijven:  
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Afbeelding: Onderscheid Loon Online en lokale schijven en mappen 

 

Conclusies tsclient: 

- Tsclient toont alle schijven van uw netwerk buiten Loon Online.  

- Met tsclient kunt u dus alsnog een schijf in uw netwerk vinden en gebruiken (ook externe 

schijven), zelfs als die schijf niet direct wordt getoond via Windows verkenner in Loon 

Online.   

 

Tsclient is dus een soort 'ontsnappingsroute' mocht u een lokale schijf niet op de reguliere 

wijze kunnen vinden in Loon Online's Windows Verkenner.  

 

6) Ten slotte meer een waarschuwing dan een tip. De toetsencombinatie Windows 'vlaggetje' 

met de letter E op uw toetsenbord, levert op uw pc de snelle doorsteek op naar Windows 

Verkenner.  

 

Echter, als u die doorsteek binnen Loon Online hanteert, wordt niet Windows Verkenner op 

Loon Online geopend maar (alleen) die van uw pc. Lokaal, dus. De Loon Online-omgeving 

wordt niet getoond.  

 

Met andere woorden: Windows 'vlaggetje' met de letter E op uw toetsenbord werkt niet 

binnen Loon Online.  

 

Bestanden uitwisselen eigen pc en Loon Online? 

U kunt bestanden uitwisselen tussen Loon Online en uw eigen pc. In de praktijk zal het dan 

bijvoorbeeld gaan om de geëxporteerde Excel-journaalpost, pdf-overzichten als loonstroken 

of om SEPA-bestanden die u vanuit Loon Online op uw lokale computer (pc) wilt plaatsen.  

 

Of juist andersom, natuurlijk. Dus van uw lokale pc een bestand plaatsen op Loon Online.  

 

Voorbeeld. Als u via Loon Online een pdf-bestand (overzicht) wilt opslaan op uw pc in de 

map 'C\Users\Public\Documents' dan ziet dat er zo uit: 
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Afbeelding: Bestanden uitwisselen Loon Online en eigen pc 

 

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

computer willen plaatsen, in de 'Openbare documenten-map' (C\Users\Public\Documents). 

Na 'Opslaan' is de betreffende pdf op uw lokale computer (pc) geplaatst.  

 

Als we nu in Loon Online via het startscherm klikken op 'Loon Online Documenten' dan wordt 

Windows Verkenner geopend. We kunnen daarvandaan de betreffende documentenmap 

openen, en zien dan inderdaad de SEPA-pdf in de map 'C\Users\Public\Documents' van uw 

lokale pc staan:  

 

 
Afbeelding: Bestanden uitwisselen Loon Online en eigen pc 

 

Kortom, u kunt bestanden vanuit Loon Online op uw lokale computer (pc) plaatsen. 

Andersom – van uw lokale pc naar Loon Online – kan ook via de Windows Verkenner in 

Loon Online.  

 

Maar… u moet bij het uitwisselen en plaatsen van bestanden wel goed weten welke schijven 

en mappen Loon Online betreffen, en welke uw lokale pc. Dat kan zeker in het begin soms 

wat lastig zijn.  

 

Hier vindt u meer info over 'Wat is Loon Online, en wat is lokaal?': 

https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_FAQs/Windows_Verkenner_Loon_Online-

_Wat_is_lokaal,_wat_is_Loon_Online.html 

 

Zes handige tips om snel te zien wat lokaal is wat Loon Online:  

https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_FAQs/Tips_onderscheid_Loon_Online_en_lokale_schi

jven_en_mappen.html 

 

  

https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_FAQs/Windows_Verkenner_Loon_Online-_Wat_is_lokaal,_wat_is_Loon_Online.html
https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_FAQs/Windows_Verkenner_Loon_Online-_Wat_is_lokaal,_wat_is_Loon_Online.html
https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_FAQs/Tips_onderscheid_Loon_Online_en_lokale_schijven_en_mappen.html
https://www.loon.nl/loon/Loon_Online_FAQs/Tips_onderscheid_Loon_Online_en_lokale_schijven_en_mappen.html
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Bestanden uitwisselen Apple Mac en Loon Online? 

U kunt bestanden uitwisselen tussen Loon Online en uw eigen Apple Mac. In de praktijk zal 

het dan bijvoorbeeld gaan om de geëxporteerde Excel-journaalpost, pdf-overzichten als 

loonstroken of om SEPA-bestanden die u vanuit Loon Online op uw lokale Apple Mac wilt 

plaatsen.  

 

Of juist andersom, natuurlijk. Dus van uw lokale Apple Mac een bestand plaatsen op Loon 

Online.  

Het opslaan van bestanden vanaf Loon Online op een Mac-computer kunt u doen via 

onderstaande stappen. 

Map aanmaken en aanwijzen 

- Maakt u een map aan waar u de bestanden wilt opslaan. Dit doet u in de Mac-omgeving. 

Via de 'Finder' kiest u de locatie en de naam, bijvoorbeeld: 'Documenten', 'Nieuwe map 

aanmaken'. 

- Start de 'Microsoft Remote Desktop app' (oranje icoontje). 

- U heeft een icoon staan bij pc’s waarmee u inlogt op Loon. Wanneer u met de muis 

hierboven komt, verschijnt er een blauw potloodje. Klik hierop: 

 

 
Afbeelding: Bestanden uitwisselen Apple Mac en Loon Online  

 

Onderstaande scherm verschijnt als u gaat naar het tabblad ‘Folders’. Klik op het + teken en 

kies de betreffende folder op uw Mac: 
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Afbeelding: Bestanden uitwisselen Apple Mac en Loon Online 

Loon Online 

- Vervolgens inloggen op Loon Online. 

- Onderin het startmenu bij ‘Bestanden’ vindt u het Verkenner-icoon'. Onder 'Netwerk', 

'tsclient' vindt u vervolgens uw map terug.  

Map 'Dossier' vanaf uw pc naar Loon Online kopiëren? 

Het is mogelijk uit uw 'administratiemap' 'Loon 202*' (op uw eigen pc) de map 'Dossier' te 

kopiëren en deze te plakken in de Loon Online-administratiemap. Het betreft deze map op 

uw pc: 

 

 
Afbeelding: Map 'Dossier' vanaf uw pc naar Loon Online kopiëren 

 

Via de map 'Dossier' kunt u digitale bestanden bij de werkgever of werknemer plaatsen of 

inzien. In het dossier bij de werkgever kunt u bijvoorbeeld de arbeidscontracten met uw 

werknemers plaatsen, de (gescande) brief met de sectorindeling van de fiscus, digitale 

bestanden van het UWV voor deze werkgever, et cetera.  

 

U gaat kopiëren vanaf uw pc en vervolgens plakken in Loon Online in deze map: 

H:\data\[Uw klantnummer]\Loon 202* 
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Daarbij wordt u gevraagd of u de map wilt overschrijven. Deze vraag beantwoordt u met 'Ja'. 

Alle bestanden van de dossiers, zowel werkgever als werknemer, worden dan overgezet 

naar Loon Online. 

 

NB Het is niet mogelijk de mappen van Loon 2019 en eerder over te nemen aangezien Loon 

geen verwijzing heeft naar de betreffende locatie. U zou eventueel wel eerst de bestanden 

uit voorgaande jaren handmatig kunnen overzetten naar de 202*-map, zodat in elk geval alle 

bestanden meegaan. 

Problemen met e-mailen vanuit Loon Online? 

 

Ons advies: gebruik Mijn LoonDossier 

U wilt de loonstroken versturen naar werknemers en dat natuurlijk zo makkelijk en veilig 

mogelijk. Hiervoor hebben we Mijn LoonDossier: https://mijn.loondossier.nl/  

 

Met Mijn LoonDossier kunt u veilig en snel werken. Meer info vindt u hier: 

https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier/ 

 

Het gebruik van mail is minder veilig en privacygevoelige informatie kan makkelijker in 

verkeerde handen vallen. 

 

Toch e-mailen via Loon? Scherm ‘LoonMail’ invullen 

Wilt u binnen Loon toch gebruik maken van mail, leest u dan eerst deze uitleg: 

https://www.loon.nl/handleiding/Emailen_vanuit_Loon_doet_het_niet.pdf 

 

NB LoonMail wordt uitgefaseerd! 

 

Werkt u met Loon al op een externe server? 

Sommige bedrijven draaien Loon reeds op een externe server, vaak samen met hun andere 

programmatuur (zoals Microsoft Office).  

 

Stel, u werkt nu met Loon op de servers van onderneming 'Extern BV'. Moet u bij zo'n 

constructie ook over op Loon Online? Ja. En dan hebt u daarbij twee opties.  

 

1) U kiest ervoor om Loon Online voortaan alleen op de servers van Loon Salarissoftware te 

draaien. U maakt dan vanaf uw eigen pc's direct contact met de Loon-servers via de rdp-file.  

 

Het bedrijf 'Extern BV' hebt u dan niet meer nodig voor Loon Salarissoftware.  

 

Advies: neem contact op met 'Extern BV' om aan te geven dat u direct op de servers van 

Loon Salarissoftware gaat werken.  

 

2) U kiest ervoor om Loon Online via de servers 'Extern BV' te blijven benaderen. U maakt 

dan vanaf uw eigen pc's nog steeds (eerst) contact met de servers van 'Extern BV', en 

daarvandaan met de Loon-servers via de rdp-file. Een soort tweetrapsraket, dus.  

 

https://mijn.loondossier.nl/
https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier/
https://www.loon.nl/handleiding/Emailen_vanuit_Loon_doet_het_niet.pdf
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Het bedrijf 'Extern BV' hebt u dan dus nog steeds nodig om met Loon Salarissoftware te 

werken. 

 

Advies: neem contact op met 'Extern BV' om aan te geven dat zij het tussenstation gaan 

vormen voor het werken met Loon (Online). 

 

Probleem met 'Remote desktop gateway' (Windows) bij Loon Online? 

Dit is een bekend probleem en komt voort uit een 2012 serverversie, die Microsoft Windows 

niet meer volledig ondersteunt. U gebruikt die 2012 serverversie nog. Onderstaand leest u er 

meer over, met de oplossing.  

 

MS-ondersteuning / rdp-file van Loon 

Loon Online wordt ondersteund vanaf Microsoft Windows 7-systemen (inclusief Microsoft 

Windows server 2016 en 2019). 

 

De rdp-shortcut (snelkoppeling) wordt via www.mijn.loon.nl verschaft. Deze rdp-shortcut is 

van te voren zo ingesteld dat u Loon Online er optimaal mee kunt gebruiken. U vindt de rdp 

hier: https://www.loon.nl/online/windows/loon-online-v2rdp 

 

Wij raden u daarnaast aan op uw systeem altijd de meest recente beveiligings- en 

systeempatches te installeren. Daarnaast spreekt het voor zich dat u uw systeem altijd van 

een recente virusscanner voorziet. 

 

Toch verouderde versie Windows? Oplossing 

Er zijn tips en tricks om ook oudere en door Microsoft Windows niet meer ondersteunde 

platformen werkend te krijgen voor Loon Online. Dit is echter vanuit veiligheidsoverwegen en 

onvoorziene bijwerkingen op uw eigen risico. Wij bieden hier geen ondersteuning voor maar 

kunnen u wel in de goede richting wijzen. 

 

Een bekend probleem bij oudere Windows-versies is dat het standaard 'Remote desktop 

gateway protocol' niet meer compatibel is met de officieel ondersteunde versies. Dit kan als 

work-around worden opgelost door in de zogeheten 'Gebruikers registry' de waarde 

HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\RDGClientTransport aan te passen in: 

0x00000001 

 

NB Dit is een instelling 'per gebruiker', en moet dus voor elke gebruiker die met Loon Online 

gaat werken, ingesteld worden. 

 

Meer info Remote desktop gateway 

Wat doet deze instelling? In het Engels: "The registry changes RD Gateway transport from 

modern HTTP to legacy RPC-HTTP as it's the most stable one. What's new in Windows 

Server 2012 Remote Desktop Gateway" 

 

Meer info: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-and/what-8217-s-new-

in-windows-server-2012-remote-desktop-gateway/ba-p/247611 

 

https://www.loon.nl/online/windows/loon-online-v2rdp
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-and/what-8217-s-new-in-windows-server-2012-remote-desktop-gateway/ba-p/247611
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-and/what-8217-s-new-in-windows-server-2012-remote-desktop-gateway/ba-p/247611
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Wees voorzichtig met aanpassen systeemparameters! 

Wees erg voorzichtig met het aanpassen van systeemparameters via de Registry. Wij zijn 

niet verantwoordelijk voor eventuele onvoorziene bijeffecten, zoals performance-daling. 

Raadpleeg bij twijfel alstublieft uw systeembeheerder. 

 

Microsoft Office 365. E-mailen vanuit Loon Online 

Enkele klanten hebben ingesteld dat hun Office365 wachtwoord iedere drie maanden 

verloopt. Op dat moment zullen alle nog ingelogde apparaten gewoon kunnen mailen. 

Echter, Loon probeert opnieuw in te loggen om mail te versturen via uw Office 365 account 

en wordt daar geweigerd omdat het wachtwoord verlopen is. 

 

Hoe lost u dat Office365-punt op? Volg dit vierstappenplan:  

1. Open een privé- of incognito-venster in uw browser en ga daar naar: 

https://www.office.com/ 

 

2. Voer hier uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Office365 in. U kunt daarmee 

controleren of de bij u bekende gegevens kloppen. 

 

3. Voer dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord in via Loon Online bij Extra, Persoonlijke 

instellingen, en dan de tab LoonMail. 

 

4. Druk op ‘Verzenden testmail’. 

 

Loon Online op Chromebook? 

Op uw Chromebook, open Microsoft Remote Desktop. Klik op het plusje en kies ‘Add 

Workspace’: 

 

 
Afbeelding: Loon Online op Chromebook 

 

In de URL-balk, typ: https://web.loon.nl:444. 

 

Bij User Account kunt u uw bestaande gebruikersaccount kiezen of één aanmaken: 

 

https://www.office.com/
https://web.loon.nl:444/
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Afbeelding: Loon Online op Chromebook 

 

Nadat u op ‘Next’ gedrukt heeft, komt er in Work Resources een icoon LoonOnline te staan. 

Via dubbelklikken logt u in: 

 

 
Afbeelding: Loon Online op Chromebook 

Loon Online met Linux? 

Loon Online werkt ook in een Linux-Ubuntu-omgeving. Hier leest u hoe u dat snel en simpel 

regelt: https://www.loon.nl/Handleiding/Linux_Loon_Online.pdf 

 

Beveiliging Loon Online? 

In dit uitlegdocument vertellen we u meer (maar uit veiligheidsoverwegingen niet alles) over 

hoe Loon Online afdoende beveiligd is:  

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

 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Linux_Loon_Online.pdf
https://www.loon.nl/Handleiding/LoonOnline_beveiliging.pdf

