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Journaalpost exporteren naar Yuki 

De journaalpost kunt u rechtstreeks vanuit Loon naar Yuki exporteren. U hoeft niet, zoals bij 

een aantal andere boekhoudpakketten, eerst een bestand aan te maken en deze vervolgens  

te importeren. 

  

Stel, u wilt de volgende gegevens exporteren: 

 

Afbeelding: Journaal in Loon 

 

Loon biedt de mogelijkheid om deze journaalpost direct in Yuki te importeren. Dit kan 

middels een zogeheten API-koppeling.  
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Direct naar boekhoudpakket 

U kunt in Loon direct exporteren naar boekhoudpakket Yuki. Kies in Loon bij het overzicht 

van het journaal voor de optie: ‘Naar boekhoudpakket...’.  

Hier kunt u Yuki selecteren: 

 
Afbeelding: Exporteer journaal naar Yuki  

Om direct naar het boekhoudpakket te exporteren, kiest u vervolgens voor de optie ‘Online’: 

 
Afbeelding: Exporteer journaal naar Yuki Online 

In dit scherm wordt u gevraagd om een API-sleutel. Hier kunt u de API-sleutel invoeren om 

de koppeling te maken tussen Loon en Yuki. De API-sleutel vindt u in Yuki. Daarover gaat 

het volgende hoofdstuk.  
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API-sleutel Yuki 

Om de API-sleutel in Yuki te vinden, volgt u onderstaande stappen:  

- Inloggen Yuki 

- Open Domein  

- Administratie (Let op! In Loon is dit de werkgever.)  

- Instellingen 

- Integraties voor Webservices 

- Daar vindt u de API-sleutels.  

In onderstaande afbeelding vindt u een voorbeeld van API-sleutels. U kiest hier de sleutel die 

hoort bij de werkgever waaraan u wilt koppelen. Dit nummer kunt u kopiëren en daarna 

invoeren in Loon:  

 
Afbeelding: API-sleutels in Yuki 

Deze API-sleutel kunt u nu invoeren in Loon op het tabblad Online, achter ‘API-sleutel’. Om 

het koppelen compleet te maken kiest u voor ‘Vul administraties’:  

 
Afbeelding: API-sleutel ingeven in Loon 
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Exporteren via bestand 

Als u de journaalpost niet direct naar Yuki wilt importeren met een API-sleutel dan is er nog 

een tweede optie: Exporteren via bestand.  

Het is namelijk ook mogelijk om eerst het bestand met de journaalpost op uw computer te 

zetten en daarna naar Yuki te exporteren. Om dit te doen, kiest u in Loon niet voor tabblad 

Online, maar voor tabblad ‘Bestand’. Hier wordt gevraagd om een Administratie ID:  

 
Afbeelding: Administratie ID ingeven in Loon 

Dit Administratie ID vindt u, net als de API-sleutel, in Yuki. De API-sleutels en de 

Administratie ID’s  staan op dezelfde plek in Yuki.  

Om het Administratie ID in Yuki te vinden, volgt u onderstaande stappen:  

- Inloggen Yuki 

- Open Domein 

- Administratie‘ (Let op! In Loon is dit de werkgever.)  

- Instellingen 

- Integraties voor Webservices 

- Daar vindt u het Administratie ID.  

Hier kunt u het Administratie ID invoeren en vervolgens via de drie puntjes ‘…’ de locatie 

kiezen waar u het bestand naartoe wilt exporteren:  
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Afbeelding: Exporteren journaalpost  via Bestand 

 

 

 

 

 


