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Vragen of opmerkingen?
Over deze koppeling of IT-ERP?
088 – 255 5300 of info@it-erp.nl
Over e-Boekhouden.nl?
info@e-Boekhouden.nl
088 - 6500 200

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen
Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account?
Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af!
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1 Koppeling IT-ERP
In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw IT-ERP bedrijfssoftware
en e-Boekhouden.nl.

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld?
Met de IT-ERP koppeling verbindt u uw IT-ERP bedrijfssoftware met uw online boekhouding
bij e-Boekhouden.nl. Met de koppeling worden facturen nadat deze in IT-ERP zijn aangemaakt
als boekhoudkundige mutatie in uw boekhouding verwerkt.
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1.2 Hoe activeer ik de koppeling?
Het activeren van de IT-ERP koppeling is binnen enkele minuten te regelen.
•

Log in bij IT-ERP en ga naar Instellingen > Betalingen.

•

Zoek de e-Boekhouden.nl koppeling en activeer het vinkje.

IT-ERP vraagt nu om de beveiligingsgegevens van e-Boekhouden.nl.
•

Log in bij e-Boekhouden.nl om deze op te zoeken.

•

Ga naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > API / Soap.

•

Kopieer uw Gebruikersnaam en Beveiligingscode 1 en 2 en plak deze in de juiste velden
in uw IT-ERP-omgeving.
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•

Klik op de diskette in de rechter bovenhoek om op te slaan.

Vanaf nu wordt elke in IT-ERP aangemaakte factuur automatisch verwerkt in uw
boekhouding.
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3 Veel gestelde vragen
Hoe vaak worden de gegevens door de koppeling gesynchroniseerd?
Zodra een factuur klaar is in IT-ERP en wordt opgeslagen wordt deze ook naar eBoekhouden.nl doorgezet.

Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?
De koppeling is geheel gratis.

Kan ik de koppeling ongedaan maken?
•

Ja, dat is mogelijk. Ga hiervoor in het menu naar Instellingen > Betalingen.

•

Zoek de e-Boekhouden.nl koppeling en deactiveer het vinkje.

Waar kan ik terecht met vragen over deze koppeling?
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Deze koppeling is ontwikkeld door IT-ERP. Heeft u na het lezen van deze handleiding vragen
over het activeren van de koppeling of de werking ervan? Neem dan contact op met IT-ERP
via 088 – 255 5300 of info@it-erp.nl.
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