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1 Koppeling CannonWorks 

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen CannonWorks en e-

Boekhouden.nl.  

 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met CannonWorks heb je het kantoor in je broekzak. Je regelt als bedrijf met of zonder 

personeel echt alles vanaf naast je PC of met de app op tablet en smartphone. 

Met de Cannonworks-koppeling verbindt u uw CannonWorks-omgeving met uw online 

boekhouding in e-Boekhouden.nl. Met de koppeling worden uw in- en verkoopfacturen 

eenvoudig in uw boekhouding geladen.  
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2 Hoe activeer ik de koppeling? 

Het activeren van de CannonWorks-koppeling is binnen enkele minuten te regelen. 

- Log in bij CannonWorks en klik onder in het menu aan de linkerkant van het scherm op Add-ons. 

 

- Kies in het volgende scherm voor Koppel met je boekhouding. Er wordt een infovideo  

  getoond.  

- Klik op activeren en kies e-Boekhouden.nl. 

 

 

In het volgende scherm vult u de identificatie-gegevens van e-Boekhouden.nl in: 

mailto:info@cannonworks.nl
mailto:info@e-Boekhouden.nl
https://www.e-boekhouden.nl/koppelingen/crmsoftware/cannonworks?qsm=387


  

Vragen of opmerkingen?  

Over deze koppeling of CannonWorks? 

info@cannonworks.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! 

4 

 

Uw Gebruikersnaam is de unieke inlognaam waarmee u inlogt bij e-Boekhouden.nl. U vindt 

Beveiligingscode 1 en 2 in e-Boekhouden.nl via Beheer > Inrichting > Instellingen > 

Koppelingen > API/Soap. 

- Klik op Maak koppeling 
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De koppeling is geactiveerd! U kunt nu uw in- en verkoopfacturen doorzetten naar uw 

boekhouding.
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3 Facturen doorzetten 

Heeft u de CannonWorks-koppeling geactiveerd? Dan worden in CannonWorks ingevoerde in- 

en verkoopfacturen doorgezet naar e-Boekhouden.nl. 

3.1 Verkoopfacturen 

- Ga via het Dashboard naar Factuur maken. 

- Maak een factuur op met in elk geval 1 factuurregel. 

- Klik, als de factuur compleet is, op Concept Opslaan. 
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- 

Maak de factuur definitief door deze te printen of mailen en de factuur wordt direct 

automatisch als boekhoudkundige mutatie in uw boekhouding verwerkt. 

3.2 Inkoopfacturen 

Heeft u een inkoopfactuur of bon ontvangen? Ook deze kunt u via CannonWorks verwerken. 

- Ga via het Dashboard naar Inkoop. 

- Klik op nieuwe inkoopfactuur. 

- Voer de gegevens van de factuur in. 

- Klik op Opslaan. 

De factuur wordt direct als boekhoudkundige mutatie verwerkt in uw boekhouding. 
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4 Instellingen van de koppeling wijzigen 

De CannonWorks-koppeling is gebaseerd op het standaard rekeningschema van e-

Boekhouden.nl.  Heeft u geen wijzigingen aangebracht in het standaard rekeningschema? 

Dan kunt u de koppeling direct gebruiken! 

Heeft u het standaard rekeningschema in e-Boekhouden.nl gewijzigd? Dan is het van belang 

de grootboekrekeningen in de instellingen van de koppeling ook aan te passen. 

 

Let op! Wijzig enkel de grootboeknummers en laat de dagboekcodes onveranderd. Wanneer 

u deze wijzigt, werkt de koppeling niet meer! 
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5 De koppeling ongedaan maken 

Om de koppeling ongedaan te maken, opent u CannonWorks en gaat u naar Instellingen  

> Boekhoudkoppeling. 

- Klik op Koppeling verwijderen. 

 

- Klik in het volgende scherm op Verwijderen. 

De koppeling is nu gedeactiveerd. 
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6 Veel gestelde vragen 
 

6.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling? 

Nee, de koppeling is geheel gratis. 

6.2 Waar kan ik terecht met vragen over deze koppeling? 
Deze koppeling is ontwikkeld door CannonWorks. Heeft u na het lezen van deze handleiding 

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

CannonWorks via info@cannonworks.nl. 
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