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1 Bankkoppeling Triodos Bank
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw bankrekening bij
Triodos Bank en e-Boekhouden.nl.

1.1 Wat is het voordeel van de koppeling?
Met de koppeling van Triodos Bank verbindt u uw online boekhouding aan uw Triodos
bankrekening. De koppeling zorgt ervoor dat alle bij- en afschrijvingen van uw zakelijke
rekening volautomatisch worden geïmporteerd in e-Boekhouden.nl. Iedere ochtend (dinsdag
t/m zaterdag) worden alle bankafschriften overgezet naar uw online administratie. U hoeft zich
dus geen zorgen te maken over de volledigheid of fouten in afschriftregels. Daarbij is uw
administratie, na het realiseren van de koppeling, altijd up-to-date.
Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een abonnement op e-Boekhouden.nl
nodig en een zakelijke rekening bij Triodos Bank.

1.2 Hoe vraag ik de koppeling aan?
Vraag de koppeling eenvoudig aan door in te loggen in uw internetbankieromgeving van
Triodos Bank. Als u bent ingelogd, klikt u in het menu links op Overzichten en vervolgens op
Boekhoudkoppeling.
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Kies hier voor e-Boekhouden.nl. Klik op Aanvragen/Wijzigen.
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U wordt vervolgens automatisch doorgeleid naar e-Boekhouden.nl.
-

Log in bij e-Boekhouden.nl.

-

Selecteer de corresponderende grootboekrekening.

-

Vink het vakje transacties aan.

-

Klik op Opslaan

Nadat u de stappen in e-Boekhouden.nl heeft doorlopen, wordt u automatisch teruggeleid
naar uw internetbankieromgeving.
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In het volgende scherm ziet u welke rekeningen gekoppeld zullen worden. Bij die rekeningen
staat een vinkje.
Klik op Naar autoriseren en bevestig de koppeling met uw Identifier.
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Tot slot verschijnt de melding Uw wijzigingen zijn doorgevoerd.
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2 Veel gestelde vragen
Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de koppeling met Triodos Bank.

Hoe merk ik dat de koppeling actief is?
Nadat u de koppeling heeft bevestigd met uw Identifier is de koppeling geactiveerd. Dinsdag
t/m zaterdag nacht worden de bankafschriften van de voorliggende dag in uw online
administratie van e-Boekhouden.nl geïmporteerd. De afschriftregels die ontstaan in het
weekend worden meegenomen in de import op dinsdag.

Worden ook historische gegevens via de koppeling geïmporteerd?
De koppeling importeert alle transacties van uw zakelijke bankrekening vanaf het moment dat
de koppeling actief is. Historische bankgegevens worden dus niet geïmporteerd.

Wanneer wordt een betaling automatisch weg geboekt tegen een open post?
Een banktransactie wordt automatisch verwerkt als deze overeenkomt met een openstaande
factuur in de boekhouding. De transactie wordt verwerkt als:
-

het factuurnummer in de omschrijving van de banktransactie voorkomt;

-

het bedrag overeenkomt met dat van de openstaande factuur;

-

en het factuurnummer minimaal vijf tekens bevat.
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Let op! Factuurbetalingen waarvan het bedrag maximaal 5 cent afwijkt van het bedrag van
een overeenkomende open post worden automatisch verwerkt. Het betalingsverschil
wordt niet automatisch verwerkt en blijft dus in het open posten overzicht staan. Dit
betalingsverschil kunt u wegboeken door op de B te klikken in het open posten overzicht via
Boekhouden > Overzichten > Open posten.

Automatische importregels
Het systeem kijkt ook of een afschriftregel voldoet aan een automatische importregel.
Automatische importregels kunt u invoeren onder Boekhouden > Invoeren > Importeren >
Automatische importregels bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld maandelijks terugkomende
kosten, zoals huur, direct laten wegboeken met de juiste btw-code.
Alle afschriftregels die niet automatisch verwerkt kunnen worden, worden in een lijst geplaatst
onder Boekhouden > Invoeren > Importeren. Daar kunt u ze zelf wegboeken door vooraan
de regel op het gele boek-icoon te klikken.
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Kan ik de koppeling ongedaan maken?
Ja, dat is mogelijk. U kunt dit in uw internetbankieromgeving regelen onder het kopje
Gegevens en instellingen als u kiest voor Koppeling Boekhoudpakket. U komt hier in het
scherm Koppeling met boekhoudpakket aanvragen, wijzigen of verwijderen.

Met welke andere banken heeft e-Boekhouden.nl een volautomatische koppeling?
e-Boekhouden.nl heeft naast de koppeling met Triodos Bank ook een automatische koppeling
met de ING, Rabobank, ABN AMRO, Knab en bunq. Bankiert u bij een andere bank? Dan kunt
u uw bankafschriften importeren met een MT940- of CSV-bestand.
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