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Journaalpost rechtstreeks exporteren naar Twinfield 

De journaalpost kunt u rechtstreeks naar Twinfield exporteren. U hoeft niet, zoals bij een 

aantal andere boekhoudpakketten, een bestand aan te maken en deze te importeren.  

Stel u wilt de volgende gegevens exporteren: 

 

Afbeelding: Journaal in Loon 
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Via Loon logt u in bij Twinfield door uw gebruikersnaam, wachtwoord, omgevingsnaam en 

administratie op te geven: 

 

  
Afbeelding: Journaal in Loon, Exporteer naar Twinfield 

 

Vervolgens drukt op ‘F10: OK’. Als alles in orde is dan verschijnt de volgende popup: 

 

 
Afbeelding: Exporteer naar Twinfield geslaagd 

 

Eigenlijk bent u nu al klaar! Maar als u wilt, kunt u de gegevens in Twinfield nader bekijken. 
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Export Journaalpost bekijken in Twinfield 

 

 U kunt de gegevens inkijken door naar uw ‘omgeving’ in Twinfield te gaan. 

Vervolgens kiest u voor Boekhouding  Overzichten  ‘Rapporten’. Bij Grootboek klikt u op 

‘Categorie bekijken’, en vervolgens kiest u voor de grootboekkaart. Druk op ‘Volgende’.  

Een scherm als deze verschijnt: 

Afbeelding: Export Journaalpost bekijken in Twinfield 

 

U ziet hier nu dezelfde gegevens staan als uit de journaals van Loon. Zoomen we 

bijvoorbeeld in op de bedragen dan herkent u deze uit onze eerste plaatje van Loon, zoals 

getoond boven in deze handleiding: 

 

 
Afbeelding: Export Journaalpost bekijken in Twinfield 
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Exporteren per afdeling 

U kunt ervoor kiezen om te exporteren per afdeling. In Loon vinkt u  het vinkje “op Afdeling” 

aan in het Journaalscherm (zie afbeelding journaal in Loon op pagina 1) 

Van belang is dat het nummer dat u invult bij de afdelingen (werkgeverscherm tabblad 3 

afdelingen) ook bestaat in Twinfield. Inclusief de voorloopnullen. In Twinfield vindt u dat 

scherm bij Boekhouding > Dimensies > Kostenplaatsen. 

 

Afbeelding: Nummer van de afdeling in Loon 

 

Afbeelding: Code (nummer) bij kostenplaats in Twinfield. 

Het resultaat kunt u zien in Twinfield bij Boekhouding > Overzichten > Rapporten. U kunt dan 

bij Grootboek de “categorie bekijken” en dan de “Grootboekkaart per kostenplaats” 

selecteren. 

In dat scherm drukt op Volgende. 

U ziet nu de boekingen.  
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Wat als de gegevens bij Twinfield niet kloppen? 

 Als de inloggegevens niet kloppen dan krijgt Loon een melding terug van Twinfield: 

 

 
Afbeelding: Inloggegevens Twinfield niet correct 

 

Er is dan een fout met uw inloggegevens. Corrigeer deze en probeer het opnieuw. 

Als het inloggen lukt, moet de rest van de gegevens ook kloppen. Bijvoorbeeld de periode 

moet openstaan, en de grootboeknummers moeten in Twinfield bestaan.  

 

Is bijvoorbeeld het grootboeknummer er niet, dan verschijnt de volgende melding: 

Afbeelding: Grootboeknummer niet correct 

 

U hebt in dit geval naar een grootboeknummer (2009) willen exporteren dat niet bestaat in 

Twinfield. Loon geeft de opdracht aan Twinfield, en de melding die hier getoond wordt, is een 

antwoord van Twinfield. Het enige wat Loon doet, is het tonen van Twinfields antwoord. 

Exporteren per afdeling lukt niet 

Mocht het Nummer van de afdeling in Loon niet bestaan als code van een kostenplaats dan 

geeft Twinfield de volgende foutmelding terug aan Loon: 

 
Afbeelding: Afdelingsgegevens Twinfield niet correct 

Past u dan de gegevens aan als omschreven onder ‘Exporteren per Afdeling’. 

https://www.loon.nl/loon/Export_naar_Twinfield/Exporteren_per_afdeling.html

