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Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt weten waarom Loon Salarissoftware BV kiest voor een 

volledige overstap naar Loon Online. 

Daarom zetten we onderstaand graag voor u uitgebreid op een rij hoe de situatie in elkaar 

steekt, wat uw voordelen zijn van Loon Online, en hoe u binnen tien minuten uw Loon Online 

in de lucht hebt. 

 
Alle Loon-gebruikers in 2020 over op Online 

Loon Online geeft u de mogelijkheid om op elke plek met internetverbinding de 

salarisadministratie te doen. Loon Salarissoftware is bezig om Loon Online steeds verder 

voor u te ontwikkelen. Loon Online is beschikbaar voor Windows, Apple Mac OS, Android en 

Chrome OS. 

Dit jaar - 2020 - gaan alle Loon-gebruikers over op Loon Online. Op 1 januari 2021 zijn dus 

alle Loon-gebruikers overgestapt op Loon Online en eindigt de 'lokale' versie van Loon (de 

programmatuur en data op uw eigen computer). 

 

Redenen overstap naar Loon Online 

Loon Online en Loon op uw pc (lokaal) zien er precies hetzelfde uit en werken ook identiek. 

Dat is wel zo makkelijk voor u als gebruiker. 

Altijd de juiste Loon-versie 

Maar waarom dan toch de overstap? Welnu, om ervoor te zorgen dat u uw loonaangiften en 

pensioenopgaven kunt blijven inzenden, is het noodzakelijk dat u altijd met de juiste Loon-

versie werkt. Inmiddels zijn er in software-land zoveel verschillende besturingssystemen, 
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browsers en beveiligingsprogramma's - met ieder weer eigen updates, instellingen en 

restricties - dat het voor ons onmogelijk wordt om u als klant te helpen met de correcte 

instellingen op uw pc. Feitelijk is dat ook niet onze taak of verantwoordelijkheid, natuurlijk. 

Geen 'showstoppers' meer 

Met Loon Online regelen wij centraal, direct en voor alle gebruikers tegelijk de installatie van 

het pakket. Zo werkt u altijd met de nieuwste versie. Bovendien kunnen er in de toekomst 

geen problemen meer ontstaan als een externe software-partij onbedoeld zand in de raderen 

strooit. Dat gebeurde bijvoorbeeld begin 2018 toen Microsoft met een besturingsupdate 

kwam die bij het gros van de Loon-gebruiker problemen opleverde. Met een nieuwe versie 

losten we het probleem op, maar het is natuurlijk een stuk sneller en handiger als wij dat 

voor u regelen via Loon Online. Dan merkt u helemaal niets van zo'n potentiële 

'showstopper'. 

Schappelijke prijs 

Ook wat de Loon-prijzen betreft, is het noodzakelijk dat de gebruikers met z'n allen de 

overstap maken naar Loon Online. Wij hebben voor Loon Online flink geïnvesteerd in eigen 

servers (private cloud), en we betalen jaarlijks licentiekosten aan Microsoft voor onze 8.500 

gebruikers. Daarop verdienen we geen cent. Als slechts een deel van de Loon-gebruikers 

over zou stappen naar Loon Online, gaat de prijs voor u omhoog omdat de Microsoft-

licenties en serverkosten over minder gebruikers moeten worden omgeslagen. Of te wel: hoe 

meer overstappers, hoe schappelijker de prijs voor uw Loon Online (nu € 75 per jaar). 

 
Loon Online werkt via remote desktop 

Loon Online werkt via een zogeheten remote desktop. De term remote desktop komt uit het 

Engels en betekent in het Nederlands 'bureaublad op afstand'. 

Met behulp van een remote-desktopverbinding kun u met uw eigen computer (client) met een 

andere computer (server) verbinden. In het geval van Loon Online maakt u via de remote-

desktop verbinding tussen uw eigen computer en de server van Loon Salarissoftware. 

U kopieert daartoe eenmalig een remote app (rdp-file) naar het bureaublad van uw 

computer. Via die remote app maakt u vervolgens contact met onze servers waarop het 

Loon-programma voor u draait. Loon Online staat op onze eigen servers. Dat heet ook wel 

private cloud. Al onze Loon Online-servers staan in Nederland. 

Voor alle duidelijkheid: Loon Online is geen web-based programma. U hebt dan ook altijd de 

remote-app nodig om contact te maken met Loon Online. 

 

Veilig in de private cloud 

Iedere Loon-gebruiker heeft een eigen, veilig afgeschermde plek op onze servers in de 

private cloud. Op die servers draait dus de Loon-programmatuur, maar ook al uw Loon-data 

wordt er opgeslagen (werknemer- en werkgevergegevens, verloningen, aangiften, et cetera). 
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Uw voordelen Loon Online 

1. U kunt op elke plek met internet uw salarisadministratie doen. 

2. Dus op uw vakantieadres, maar ook bij uw klanten als u een administratiekantoor 

hebt. 

3. U hoeft geen updates te installeren. Dat doen wij voor alle gebruikers in één keer 

tegelijk. 

4. Loon Online is veilig. Het draait in de private cloud, op onze eigen, Nederlandse 

servers. 

5. Loon Online is beschikbaar voor Windows, Apple Mac OS, Android en Chrome OS. 

Prijs Loon Online 

De Loon-prijzen zijn sinds 2020 verhoogd met € 75 Online-kosten. 

Reden: de investeringen in extra serveropslag en in de licentiekosten (Microsoft) van Loon 

Online betekenen voor ons bedrijf een kostenverhoging van € 75 euro per jaar, per klant. De 

€ 75 extra die we de klant doorberekenen, is dus kostendekkend en geen cent meer dan dat. 

 
Overstappen vóór 31 oktober 

Bent u nog niet overgestapt op Loon Online? We adviseren u dat vóór 31 oktober 2020 

alsnog te doen. Want u hebt een reeds volledig ingerichte Loon Online-versie nodig als u 

met Loon 2021 aan de slag wilt. 

Immers, in januari 2021 moet u de vaste data importeren uit Loon Online(!) 2020 omdat Loon 

op de pc er vanaf 2021 niet meer is. 

Er is al extra serverruimte vrijgemaakt om u moeiteloos te verwelkomen op Loon Online. 

 

Zo regelt u binnen 10 minuten de overstap 

Vanuit Loon zet u de overstap naar Loon Online als volgt in gang: 

1. Klik vanuit het hoofdmenu op 'Extra'. 

2. Kies voor 'Uw klantgegevens' en houd daarbij tegelijkertijd de Shift-knop op uw 

toetsenbord ingedrukt. 

De overstap-route spreekt daarna voor zich. Met ongeveer tien minuten bent u in de lucht 

met Loon Online 2020. Maar leest u wel de aanwijzingen 'onderweg' goed door, alstublieft. 

 

Uitlegvideo 

Bekijk deze uitlegvideo als u dat handig(er) vindt. 

 

Ons Kenniscentrum helpt u verder 

Hebt u toch vragen bij de overstap? Neem contact op met ons Kenniscentrum. 

Ons team helpt u graag met een soepele overgang naar Loon Online. 

https://vimeo.com/422794516
https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx
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Bedankt alvast voor uw overstap, en veel plezier en succes met Loon Online! 

 

 

 

 


