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1 Webshopkoppeling MyShop 

Om ervoor te zorgen dat uw online administratie in e-Boekhouden.nl up-to-date is, kunt u 

een koppeling maken met uw MyShop webshop. Met deze koppeling worden uw orders 

automatisch doorgestuurd naar e-Boekhouden.nl. 

Voor deze koppeling heeft u een abonnement nodig bij e-Boekhouden.nl met daarin de 

facturatiemodule en een MyShop Webshop met minimaal het Startup abonnement. 

1.1. Koppeling maken met e-Boekhouden.nl 

Om een koppeling te maken tussen uw administratie in e-Boekhouden.nl en uw MyShop 

webshop gaat u als volgt te werk: 

1. Ga in uw MyShop omgeving naar uw Webshop Dashboard > MyShop AppStore > Alle 

applicaties. 

2. Zoek e-Boekhouden.nl op en klik op de koppeling. 
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3. In het volgende scherm zet u rechtsonder bij Activeren applicatie de koppeling op 

actief door op de schuif te klikken. Deze verspringt dan naar Ja. 

 

4. Vervolgens opent een scherm waarin u een aantal gegevens moet invullen. Opent dit 

scherm niet vanzelf? Ga dan naar MyShop Appstore > Actieve Apps en klik bij 

e-Boekhouden.nl op Instellen. 

5. Vul uw gegevens in 

a. Gebruikersnaam:  De gebruikersnaam waarmee u bij e-Boekhouden.nl

   bekend bent. 

b. Wachtwoord:   Uw wachtwoord bij e-Boekhouden.nl. 

c. GUID:    Deze vindt u in e-Boekhouden.nl via Beheer > Inrichting                       

                               > Instellingen >   Koppelingen > API/SOAP. 

                               Voor het activeren van de koppeling heeft u                    

                               beveiligingscode 2 nodig. 

                               Klik op Wijzigen. 

d. Invoicenumber: Hier heeft u de keuze uit e-Boekhouden.nl en MyShop.

   Deze instelling bepaalt hoe uw factuurnummers 

   gegenereerd worden. Kiest u voor e-Boekhouden.nl dan

   worden uw factuurnummers gebaseerd op de indeling

   die u daar hanteert. Kiest u voor MyShop dan worden de

   MyShop ordernummers gehanteerd. 

e. Vat   Hier maakt u een keuze voor facturen inclusief of 

   exclusief BTW 
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f. Sjabloon  Kies hier het factuursjabloon dat u wilt gebruiken voor

   het genereren van de facturen. U kunt factuursjablonen

   toevoegen en wijzigen in e-Boekhouden.nl via Beheer >

   Sjablonen > Factuursjablonen. 

g. GB   Kies hier de grootboekrekening waarop de verkopen

   geboekt moet worden. Dit is standaard de rekening

   8000. 

 

6. De koppeling is gemaakt. Vanaf nu worden uw orders direct verstuurd naar 

e-Boekhouden.nl. U vindt de facturen in e-Boekhouden.nl onder Facturen > 

Overzicht. 

Voor vragen over het invullen van uw gegevens kunt u het beste contact opnemen met de 

MyShop klantenservice via support@myshop.com of 085 888 5033. 

1.2. Veel gestelde vragen 

1.2.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling? 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze koppeling. U heeft wel een abonnement nodig 

bij e-Boekhouden.nl met de facturatiemodule en een MyShop webshop met minimaal het 

Startup abonnement. 
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1.2.2 Kan ik de koppeling ongedaan maken? 

U kunt de koppeling eenvoudig ongedaan maken door in uw MyShop webshop via het 

Webshop dashboard > MyShop Appstore > Actieve apps te klikken op e-Boekhouden.nl. Zet 

bij Activeren applicatie rechtsonder de schuif op Nee en de koppeling is niet langer actief. 
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