Handleiding
Koppeling HostFact
1 Koppeling HostFact
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen HostFact en
e-Boekhouden.nl.

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld?
Met de HostFact Standard koppeling verbindt u uw HostFact facturatieprogramma met
e-Boekhouden.nl. De koppeling plaatst facturen automatisch vanuit HostFact Standard in
e-Boekhouden.nl. De koppeling is ontwikkeld door HostFact.

1.2 Openstaande posten
Heeft u uw bank gekoppeld aan e-Boekhouden.nl? Dan kan HostFact door middel van het
ophalen van de openstaande posten in e-Boekhouden.nl de facturen in HostFact (automatisch)
op betaald zetten.
Om gebruik te kunnen maken van de HostFact koppeling, heeft u een abonnement op

1

e-Boekhouden.nl nodig en een HostFact Standard account.

1.3 Nog geen account op e-Boekhouden.nl?
Heeft u nog geen account op e-Boekhouden.nl? Ga naar http://www.e-boekhouden.nl en
probeer e-Boekhouden.nl gratis uit.

1.4 Hoe activeer ik de koppeling?
1. Log in op HostFact en ga in het menu naar Exporteren. Hier kiest u voor Exporteren
naar e-Boekhouden.nl

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!

2. In het volgende scherm voert u uw gebruikersnaam, Beveiligingscode 1 en
Beveiligingscode 2 in. U vindt deze gegevens in uw e-Boekhouden.nl-omgeving bij
Beheer > Inrichting > Instellingen >API/SOAP
3. Klik op Verbinden met e-Boekhouden.nl
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4. Kies in het volgende scherm de gewenste grootboekrekeningen voor de geselecteerde
product- en/of dienstreeks
5. Selecteer de juiste btw-code voor de omzetgroepen. Pas dit ook toe bij Kosten en BTW
6. Selecteer bij Automatisering welke gegevens u automatisch wil laten overzetten van
HostFact naar e-Boekhouden.nl
7. Nadat u alles heeft ingevuld kiest u voor Opslaan

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!
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1.6
1.7 Veel gestelde vragen
1.7.1 Hoe zie ik of de koppeling actief is?
Als de koppeling actief is zullen de factuurgegevens van HostFact-facturen automatisch in de
boekhouding verschijnen. U vindt deze via Boekhouden > Overzichten > Mutaties.

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!

1.7.2 Kan ik de koppeling ongedaan maken?
Ja, dat is mogelijk. U kunt dit doen door in HostFact te gaan naar Exporteren > e-Boekhouden.
Ga rechtsboven naar e-Boekhouden instellingen. Er opent een nieuwe pagina. Klik nu op
Koppeling verbreken.

1.7.3 Kan ik gebruikmaken van buitenlandse valuta?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wanneer u toch gebruikmaakt van buitenlandse valuta zal de
factuur in e-Boekhouden.nl toch in euro’s geboekt worden. Hierbij vindt geen omrekening
plaats.

1.7.4 Wat zijn de kosten van de koppeling?
U kunt de koppeling 14 dagen gratis en vrijblijvend uitproberen. De HostFact
boekhoudkoppeling kost € 5,- excl. btw per maand en wordt samen met uw HostFactabonnement gefactureerd. e-Boekhouden.nl vraagt geen extra kosten voor de koppeling. Voor
accountants & boekhouders is er een speciale regeling voor het gebruik van de koppeling.
Neem hiervoor contact op met HostFact.

1.7.5 Kan ik met terugwerkende kracht facturen in mijn boekhouding inladen?
Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met HostFact (de ontwikkelaar van de
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koppeling), via info@hostfact.nl of 085 - 732 5700.

1.8 Belangrijke informatie
Heeft u meerdere webshops gekoppeld aan uw administratie in e-Boekhouden.nl? Dan is het
belangrijk dat uw factuur- en ordernummers niet overlappend zijn. e-Boekhouden.nl
overschrijft namelijk dubbele nummers en daardoor zouden facturen en orders kunnen
ontbreken in uw boekhouding.
Wanneer u, naast uw webshop, gebruikmaakt van de facturatiemodule moet u er ook voor
zorgen dat de nummering die u daar hanteert niet overlapt met de nummering vanuit uw
webshop.
Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor verkoopfacturen.

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!

