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1 Koppeling Simple-Simon 

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw Simple-Simon werkbon 

app en e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met de Simple-Simon koppeling verbindt u uw werkbon app met uw online boekhouding bij e-

Boekhouden.nl. Met de koppeling worden eenmaal per dag relaties en producten/diensten 

opgehaald in e-Boekhouden.nl en wordt voor in Simple-Simon gearchiveerde werkbonnen een 

factuur opgesteld in e-Boekhouden.nl.  

1.2 Hoe activeer ik de koppeling? 
Het activeren van de Simple-Simon koppeling is binnen enkele minuten te regelen.  

- Log in bij Simple-Simon en ga naar Integraties > Activeer Integratie. 

- Zoek in dit scherm e-Boekhouden.nl op en klik op Inzetbaar. 
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- Klik vervolgens op Start Activatie. 
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Om ervoor te zorgen dat de gegevens in beide programma’s overeenkomen, is het van 
belang eerst de in Simple-Simon aanwezige data te wissen. Simple-Simon maakt uw 
database leeg, om vervolgens de gegevens opnieuw op te halen uit e-Boekhouden.nl. 

- Klik op Wissen Simon data en in het volgende scherm op Volgende. 

 

- Klik op Koppel! 
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In het volgende scherm vraagt Simple-Simon om de beveiligingsgegevens van e-
Boekhouden.nl.  

- Open een nieuw venster in uw browser en log in bij e-Boekhouden.nl. 

- Ga naar Inrichting > Instellingen > Koppelingen > API/SOAP > Verder. U vindt hier 2 
beveiligingscodes. 

- Vul de Gebruikersnaam van uw account bij e-Boekhouden.nl en Beveiligingscode 1 en 
Beveiligingscode 2 in bij Simple-Simon. 

  - Klik op Verbind. 
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2 Het instellen van de koppeling 

Na het activeren van de koppeling heeft u de mogelijkheid een aantal instellingen te 

personaliseren. 

- Klik hiervoor op Instellingen.  

 

In het volgende scherm gaat u akkoord met de voorwaarden van deze koppeling. 
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2.1 Producten/Diensten selecteren 

 

In het scherm e-Boekhouden.nl instellingen kunt u de volgende instellingen invoeren: 

- Welk(e) Product/dienst (door Simple-Simon Artikel genoemd) wilt u inzetten om uw 

reistijd wilt laten boeken. Voer hier de code in die het product Reistijd in e-Boekhouden.nl is 

toegewezen en klik op Controleer. 

- Welk(e) Product/dienst (door Simple-Simon Artikel genoemd) wilt u inzetten om uw 

werktijd wilt laten boeken. Voer hier de code in die het product Werktijd in e-Boekhouden.nl 

is toegewezen en klik op Controleer. 

Heeft u in e-Boekhouden.nl Groepen ingericht? Dan kunt u selecteren welke van deze 

Product-/Dienstgroepen u in Simple-Simon wilt laden. Klik op het potlood en vervolgens op 

Toevoegen om groepen toe te voegen. Klik vervolgens op Opslaan. 
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In dit scherm kunt u daarnaast instellen: 

• Het toevoegen van een standaard Product/Dienst bij het factureren van elke werkbon          

(Zoals bijvoorbeeld voorrijkosten).  

- Kies Ja en voer de code van de Product/Dienst in. 

• Een filterwoord voor werkbonnen die u niet naar e-Boekhouden.nl wilt doorsturen 

voor facturatie. ( Bijvoorbeeld: Garantie) 

- Voer het filterwoord in. 

• Welk factuursjabloon uit e-Boekhouden.nl u wilt hanteren voor het opmaken van uw 

facturen. (U vindt uw factuursjablonen in e-Boekhouden.nl via Beheer > Inrichting > 

Instellingen.)   

- Voer de naam van het gekozen sjabloon in. 

Heeft u alle gewenste instellingen ingevoerd? Klik dan op Opslaan. 
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De koppeling is geactiveerd en ingericht! 

 

 

3 Veel gestelde vragen 

3.1 Hoe vaak worden de gegevens door de koppeling gesynchroniseerd? 
De koppeling synchroniseert eenmaal per dag de gegevens. Wilt u op een ander moment de 

gegevens bijwerken?  

- Klik dan in het menu op Activeer Integratie en vervolgens op Nu synchroniseren.  

- Geef in het volgende scherm aan wat u wilt synchroniseren en de gegevens worden 

bijgewerkt. 
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3.2 Kan ik de instellingen van de koppeling wijzigen? 
Ja, dat is mogelijk. Ga hiervoor in het menu naar Integraties, Activeer Integraties en 

klik op Inzetbaar. Vervolgens klikt u onderaan de pagina op Wijzigen. Heeft u een 

instelling gewijzigd, dan is het nodig alle instellingen opnieuw te controleren. Klik op Opslaan 

en de instellingen van de koppeling zijn per direct aangepast. Gegevens worden niet met 

terugwerkende kracht gecorrigeerd. 

3.3 Kan ik klantgegevens toevoegen en wijzigen in Simple-Simon en 

doorvoeren in e-Boekhouden.nl? 
Nee, dat is niet mogelijk. Het is van belang dat een klant als relatie bekend is in e-

Boekhouden.nl. Pas dan kunt u een werkbon op naam van deze klant laten factureren. 

3.4 Kan ik artikelen toevoegen en wijzigen in Simple-Simon en doorvoeren in 

e-Boekhouden.nl? 
Nee, dat is niet mogelijk. Het is van belang dat u artikelen toevoegt en wijzigt in e-

Boekhouden.nl. Ga hiervoor naar Factureren > Producten/ Diensten > Toevoegen of 

Overzicht. 

3.5 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling? 
De koppeling is het eerste jaar gratis, daarna berekent Simple-Simon 180 euro per jaar aan 

onderhoudskosten. 

3.6 Kan ik de koppeling ongedaan maken? 
Ja, dat is mogelijk. Ga hiervoor in het menu naar Integraties, Activeer Integraties en 

klik op Inzetbaar. Vervolgens klikt u onderaan de pagina op De-activeren. 

3.7 Waar kan ik terecht met vragen over deze koppeling? 
Deze koppeling is ontwikkeld door Simple-Simon. Heeft u na het lezen van deze handleiding 

vragen over het activeren van de koppeling of de werking ervan? Neem dan contact op met 

Simple-Simon via 040-249 11 60 of support@simple-simon.net. 
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