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1 Bankkoppeling Rabobank
In deze handleiding vindt u informatie over het leggen van de koppeling tussen uw zakelijke
rekening bij de Rabobank en e-Boekhouden.nl.

1.1 Wat is het voordeel van de koppeling?
Door de koppeling met Rabobank verbindt u uw online boekhouding aan uw bankrekening.
De koppeling zorgt ervoor dat alle bij- en afschrijvingen van uw rekening dagelijks automatisch
worden geïmporteerd en verwerkt in e-Boekhouden.nl. U hoeft zich dus geen zorgen te maken
over de volledigheid van uw bankafschriften of eventuele fouten. Na het realiseren van de
bankkoppeling is uw administratie altijd up-to-date.
Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een account bij e-Boekhouden.nl
nodig en een Rabobank Internetbankieren Professional óf Business Banking account.
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1.2 Hoe vraag ik de koppeling aan?
Log voordat u begint met het leggen van de koppeling uit bij e-Boekhouden.nl. Vervolgens
logt u, voor het aanvragen van de koppeling met de Rabobank, in op de internetportal van de
Rabobank. Rabobank heeft 2 varianten voor de internetbankieromgeving, voor het instellen
van deze koppeling is het belangrijk dat u de ‘oude’ internetbankieromgeving kiest. Deze
omgeving bereikt u via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Boekhoudpakket beheren’. Daarna volgt
u volgende stappen:


Ga naar Betalen & Sparen.



Ga naar Online boekhoudpakket > Instellingen.



Kies bij Boekhoudpakket voor e-Boekhouden.nl. Controleer goed of e-Boekhouden.nl
daadwerkelijk geselecteerd is. Wanneer dit niet het geval is, merkt u dit pas aan het
eind van het proces en is het nodig de aanvraag in zijn geheel opnieuw te starten.
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Klik vervolgens op Rekeningen onderhouden.

U wordt nu naar e-Boekhouden.nl geleid. Log hier in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Het volgende scherm wordt getoond:
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Voor iedere rekening die u wilt koppelen aan uw huidige administratie in e-Boekhouden.nl
selecteert u onder Bankrekening in e-Boekhouden.nl de corresponderende grootboekrekening.
Rechts vindt u per rekening 3 selectievakjes:
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Transactie: Activeer deze optie, als u wilt dat uw banktransacties automatisch in
uw boekhouding geplaatst en verwerkt.



Betalen: Activeer deze optie, als u betaalbestanden (SEPA) automatisch vanuit uw
boekhouding naar de Rabobank wilt kunnen doorsturen.



Incasso: Activeer deze optie, als u incassobestanden (SEPA, XML) automatisch
vanuit uw boekhouding naar de Rabobank wilt kunnen doorsturen.

Let op: Kunt u één van de bovenstaande mogelijkheden niet selecteren, dan heeft u bij de
Rabobank geen machtiging voor deze optie.

1.2.1 Meerdere rekeningen koppelen aan één administratie
Heeft u meer dan één rekening in uw internetbankieromgeving en wilt u deze koppelen aan
één administratie? Activeer dan de vinkjes vóór de rekeningen die u aan de administratie wilt
koppelen en selecteer de grootboekrekening waarop de banktransacties ingelezen dienen te
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worden.

Vragen of opmerkingen?
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!

1.2.2 Meerdere rekeningen koppelen aan verschillende administraties
Heeft u meer dan één rekening in uw internetbankieren omgeving en wilt u deze koppelen aan
verschillende administraties?


Doorloop dan per administratie de stappen zoals hierboven beschreven.
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In het rekeningoverzicht vinkt u in iedere administratie alle te koppelen rekeningen
aan. Dus ook de rekeningen die u aan een andere administratie binnen
e-Boekhouden.nl wilt koppelen.



Alleen bij de rekeningen die u aan de administratie waarin u op dat moment bent
ingelogd wilt koppelen, selecteert u een grootboekrekening.



Herhaal deze stappen voor iedere administratie.

Heeft u alles correct ingesteld?


Klik dan op Opslaan. U wordt opnieuw naar de website van de Rabobank geleid, waar
u uw keuzes bevestigt met uw Rabo Scanner. De koppeling is de eerstvolgende
werkdag actief.
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1.2.3 Transacties
Heeft u de optie Transacties aangevinkt? Dan worden de afschriftregels van die specifieke
bankrekening automatisch in uw boekhouding geplaatst. e-Boekhouden.nl controleert welke
afschriftregels automatisch kunnen worden verwerkt. De overige afschriftregels vindt u via
Boekhouden > Invoeren > Importeren. Deze boekt u handmatig.

6

1.2.4 Betaalbestanden
Vanuit uw open postenoverzicht, vindbaar via Boekhouden > Overzichten > Open Posten >
Te betalen, selecteert u te betalen facturen en maakt u hiervoor een betaalbestand aan. Vul
in het volgende scherm uw eigen IBAN in.


Komt dit IBAN-nummer overeen met de gekoppelde Rabobankrekening?
En heeft u de optie Betalen geactiveerd?
Dan heeft u de mogelijkheid de betaalopdracht direct naar uw internetbankieromgeving
door te zetten.



Komt dit IBAN nummer overeen met de gekoppelde Rabobankrekening rekening?
En heeft u de optie Incasso geactiveerd?
Dan kun u het incassobestand direct doorsturen naar uw internetbankieromgeving.
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1.2.5 Betaalverzoeken
Met Rabobank Betaalverzoek plaatst u een betaallink op uw factuur. Uw klanten dan direct
via deze link betalen.


Ga naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > Payment Service
Provider > Rabobank Betaalverzoek.



Klik op hier om de koppeling te leggen.

Bekijk voor meer informatie deze video van de Rabobank en lees in dit artikel hoe u
Rabobank Betaalverzoek in e-Boekhouden.nl activeert.

1.2.6 Incassobestanden
Via Factureren > Facturen > Incassobestand maakt u een incassobestand aan voor een
selectie facturen. Hierbij voert u uw IBAN en incassocontract ID in. De uitvoerdatum staat
automatisch 2 dagen in de toekomst. Dit is een door de banken vastgelegde periode. Komt
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het IBAN nummer overeen met de gekoppelde Rabobankrekening? En heeft u de optie Incasso
geactiveerd?

Dan

kunt

het

incassobestand

direct

doorsturen

naar

uw

internetbankieromgeving.

1.2.7 Doorgestuurde betaal- en incassobestanden
Wanneer u een betaal- of incassobestand doorstuurt naar de Rabobank, duurt het tot 5
minuten voordat het in de internetbankieromgeving zichtbaar is. U vindt doorgestuurde betaal
bestanden via het keuzemenu Opdrachtbestanden > Verzenden. Pas als u deze bestanden
met uw Random Reader óf Rabo scanner bevestigt, worden z daadwerkelijk in behandeling
genomen door de Rabobank.
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1.2.8 Bij- en afschrijvingen aan de hand van betaal- en incassobestanden
Wanneer u een betaal- of incassobestand heeft aangeboden bij de Rabobank, ziet u op uw
afschrift (en dus ook in e-Boekhouden.nl) het totaalbedrag van het bestand als bij- of
afschrijving. Voor een correcte verwerking heeft u echter de afzonderlijke transacties nodig.
Noteer het bedrag van de verzamelde (batch) betaling. Ga naar Boekhouden > Invoeren >
Importeren > Nieuwe gegevens importeren > Betaal- of incassobestand selecteren. Hier vindt
u een overzicht van betaal- en incassobestanden die u doorgestuurd heeft naar de Rabobank.


Klik op Bestand importeren vóór het bestand dat bij deze afschriftregel hoort. Alle
betalingen worden nu als afzonderlijke afschriftregels geïmporteerd en waar mogelijk
direct verwerkt.
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Veel gestelde vragen

2.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?
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Er zijn geen kosten verbonden aan de koppeling met de Rabobank.

2.2 Hoe merk ik dat de koppeling actief is?
Nadat u de koppeling heeft bevestigd met de Rabo Scanner, is de koppeling de eerstvolgende
werkdag actief. Uw bankafschriften worden vanaf dat moment iedere ochtend automatisch in
uw boekhouding geplaatst.

2.3 Worden ook historische gegevens via de koppeling geïmporteerd?
De koppeling importeert alle transacties van uw zakelijke bankrekening vanaf het moment dat
de koppeling actief is. Historische bankgegevens worden dus niet geïmporteerd.
Historische bankgegevens kunt u handmatig invoeren via Boekhouden > Invoeren >
Afschrift/bonnetje of importeren in uw boekhouding met een MT940- of CSV-bestand. Uploadt
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dit bestand eenvoudig via

Boekhouden > Invoeren > Importeren > Nieuwe gegevens

importeren.

2.4 Wanneer wordt een afschriftregel automatisch verwerkt?
Een afschriftregel die gerelateerd is aan een open post in de boekhouding wordt automatisch
verwerkt als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
-

het factuurnummer staat vermeld in de omschrijving van de bankafschrift;

-

dit factuurnummer uit minimaal vijf tekens bestaat.

-

het bedrag van de betaling maximaal 5 cent afwijkt met het bedrag van de
openstaande factuur;

Let op: Factuurbetalingen waarvan het bedrag maximaal 5 cent afwijkt van het bedrag van
een overeenkomende open post worden automatisch verwerkt. Het betalingsverschil
wordt niet automatisch verwerkt en blijft in het open posten overzicht staan. Dit
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betalingsverschil boekt u naar een grootboekrekening betalingsverschillen door op de B te
klikken in het open posten overzicht via Boekhouden > Overzichten > Open posten.

Automatische importregels
Het systeem kijkt ook of een afschriftregel voldoet aan een automatische importregel.
Automatische importregels voegt u toe via Boekhouden > Invoeren > Importeren >
Automatische importregels bewerken. Vervolgens boekt e-Boekhouden.nl periodiek
terugkerende betalingen waarmee geen factuur gemoeid is, direct met de juiste btw-code en
naar de juiste tegenrekening. Bijvoorbeeld kosten, zoals huur en bankkosten.
Afschriftregels die niet automatisch verwerkt kunnen worden, vindt u via Boekhouden >
Invoeren > Importeren. Boek deze afschriftregels handmatig door vóór de regel op het icoon
te klikken.
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Kan ik de koppeling ongedaan maken?
Dat kan. Ga hiervoor als volgt te werk:


Log in op de Internetbankieren omgeving van de Rabobank.



Ga naar Betalen & Sparen



Ga naar Online boekhoudpakket > Instellingen



Kies voor Alles ontkoppelen
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Met welke andere banken heeft e-Boekhouden.nl automatische koppelingen?
e-Boekhouden.nl heeft naast de Rabobank ook automatische koppelingen met de ING, ABN
AMRO, Knab, bunq en Triodos Bank. Bankiert u bij een andere bank? Dan kunt u uw
bankafschriften importeren met een MT940- en/of CSV-bestand.
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