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1 Koppeling Employes 
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw Employes 

salarissoftwarepakket en e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met deze koppeling verbindt u uw Employes salarispakket met e-Boekhouden.nl. De koppeling 

controleert dagelijks of er een loonjournaalpost klaar staat of is gewijzigd in het salarispakket. 

Indien dat zo is, wordt deze loonjournaalpost automatisch gesynchroniseerd met uw online 

boekhouding. 

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een abonnement op e-Boekhouden.nl 

en een Employes-account nodig. 

 

1.2 Hoe activeer ik de koppeling? 

Log in op uw Employes-account. Ga naar Instellingen > Boekhouding.  

Zorg er eerst voor dat de codes van de loongerelateerde grootboekrekeningen e-

Boekhouden.nl overeenkomen met de looncodes in Employes. Als er een grootboekrekening 

in e-Boekhouden.nl ontbreekt, voegt u deze in e-Boekhouden.nl eenvoudig toe via : Beheer 

> Inrichting > Rekeningschema.  

Voeg in elk geval een grootboekrekening 1200 Memoriaal (categorie Balans) toe. Deze heeft 

u later nodig bij het instellen van de koppeling. 
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1.3 Koppeling instellen 

1. Ga in Employes naar Instellingen > Boekhouding.  

2. Kies onder Koppeling  voor e-Boekhouden.nl door op het logo te klikken. 
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3. Klik op Installeren. 

 

4. Voer vervolgens uw inlognaam en de beveiligingscodes in. Deze codes vindt u in e-

Boekhouden.nl via: Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > API/SOAP.  
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5. Klik, zodra u de codes heeft ingevoerd, op Volgende stap.  

6. Selecteer vervolgens bij rekening: Memoriaal en klik op Volgende stap. 
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7. In het volgende scherm stelt u de koppeling verder in door de grootboekrekeningen 

te kiezen waarop u de loonjournaalposten wilt laten boeken. 

8. Klik op Opslaan. 

De koppeling is gelegd en zal dagelijks controleren of er nieuwe journaalposten zijn 

aangemaakt of bestaande journaalposten zijn gewijzigd in Employes en indien nodig de 

gegevens doorzetten naar uw boekhoudomgeving. 
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1.4  Veel gestelde vragen 

1.4.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?  

Nee, de koppeling is ontwikkeld door e-Boekhouden.nl en u kunt de koppeling geheel kosteloos 

gebruiken.  

1.4.1 Hoe vaak worden de loonjournaalposten gesynchroniseerd met Employes? 

Dagelijks worden alle loonjournaalposten automatisch gesynchroniseerd. Indien u een 

wijziging in een loonjournaalpost maakt, dan wordt deze wijziging gesynchroniseerd met  

e-Boekhouden.nl. 

Let op! Indien een periode in e-Boekhouden.nl is afgesloten, wordt deze periode niet meer 

gesynchroniseerd. 

1.4.2 Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken? 

Log in bij Employes en ga naar Instellingen > Boekhouding. Hier ziet u de koppeling met e-

Boekhouden.nl. Klik op verwijderen om de koppeling ongedaan te maken. De koppeling is nu 

verwijderd. 

1.5 Hulp nodig? 

Heeft u vragen over het implementeren van de koppeling? Neem dan contact met ons op per 

telefoon op 088 – 6500 200 of via support@e-Boekhouden.nl 
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