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e-Boekhouden.nl gratis uitproberen 

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

1 Koppeling MijnDiAd 

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw MijnDiAd praktijksoftware 

en e-Boekhouden.nl. 

 Welke gegevens worden er uitgewisseld?  

Met de MijnDiAd koppeling verbindt u uw praktijksoftware met uw online boekhouding in 

e-Boekhouden.nl. Met de koppeling worden facturen en betalingen vanuit MijnDiAd als 

boekhoudkundige mutaties in uw online boekhouding verwerkt. 

 Hoe activeer ik de koppeling? 

De installatie van de MijnDiAd koppeling is in enkele minuten te regelen. 

1. Open uw MijnDiAd omgeving en ga naar Instellingen > Financieel > Algemeen & Ideal.  

2. Klik op Koppelen met boekhoudsoftware. 

3. Klik op Koppel met e-Boekhouden.nl. 

4. Log in een ander tabblad van uw browser in bij e-Boekhouden.nl. 

5. Ga naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > API/SOAP > Verder. 

6. Hier vindt u uw Gebruikersnaam en 2 beveiligingscodes. 

7. Kopieer deze codes in het scherm van e-Boekhouden.nl en plak deze in de juiste velden 

MijnDiAd.
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8. In het volgende scherm stelt u de juiste grootboekrekeningen in. Controleer of u het 

nodig vindt de grootboekrekeningen te wijzigen. Zo ja, selecteer dan de gewenste 

grootboekrekening. Klik op Opslaan. 
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 Facturen en betalingen 

Als de koppeling is geactiveerd, worden facturen die u aanmaakt in MijnDiad automatisch in 

uw boekhouding verwerkt. Daarnaast worden eens per dag de betalingen doorgezet. 

 

Actie in MijnDiad Doorgezet naar e-Boekhouden.nl 

Aanmaken van een openstaande 
factuur 

De factuur wordt in de boekhouding verwerkt en blijft 
een open post. 
 

Aanmaken van een factuur die 
direct via pin voldaan wordt 

De Factuur wordt in de boekhouding verwerkt. 
De pinbetaling wordt geboekt op de voor pinbetalingen 
gekozen grootboekrekening (standaard 2010). 
 

Aanmaken van een factuur met 
hierop een contante betaling 

De factuur wordt in de boekhouding verwerkt. 
De contante betaling wordt geboekt op de voor 
contante betalingen gekozen grootboekrekening 
(standaard 1000). 
 

Factuur wordt door cliënt voldaan 
middels iDEAL  

De factuur staat in de boekhouding als voldaan en de 
open post is verrekend. 
De iDEAL-betaling wordt geboekt op de voor 
PSP-betalingen gekozen grootboekrekening  
(standaard 2020). 
 

Factuur wordt door cliënt voldaan 
middels een voucher 

De factuur staat in de boekhouding als voldaan en de 
open post is verrekend. 
De voucher-betaling wordt geboekt op de voor 
vooruitbetalingen en vouchers gekozen 
grootboekrekening (standaard 2030). 
 

Cliënt doet aanbetaling middels 
iDEAL bij het plannen van een 
afspraak of inschrijven op een 
workshop 
 

De aanbetaling wordt geboekt op de voor 
Vooruitbetalingen en vouchers gekozen 
grootboekrekening (standaard 2030). 
 

Eénmaal per dag (06:30 uur) 
worden de betalingen op de 
facturen in MjnDiAd verwerkt 
 

Facturen worden als betaald gemarkeerd. Dit wordt 
gedaan op basis van de open posten. 
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 iDEAL via Mollie 
Indien u gebruik maakt van iDEAL via Mollie, dan dient u bij een koppeling met MijnDiAd de 

transactiebestanden van Mollie NIET  in te lezen in e-Boekhouden.nl Succesvolle iDEAL 

betalingen worden namelijk automatisch verwerkt door MijnDiAd. 

De kosten voor Mollie boekt u als volgt in: 

• Ga in e-Boekhouden.nl naar Boekhouden > Invoeren > Facturen. 

• Klik als Soort boeking aan Factuur ontvangen. 

• Kies bij deze factuur de tegenrekening (4810 Accountants- en) administratiekosten. 

• Ga vervolgens naar Boekhouden > overzichten > Open posten en kies Te betalen 

(crediteuren). 

• Zoek de betreffende factuur van Mollie erbij en klik op het B-icoontje. 

• Selecteer als tegenrekening 2020 Kruisposten PSP en klik op Opslaan. 
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