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1 Koppeling Speedbooks 

Van jaarrekeningen tot managementrapportages, u maakt ze eenvoudig aan met de koppeling 

tussen e-Boekhouden.nl en Speedbooks. U vraagt op ieder gewenst moment gegevens op 

vanuit e-Boekhouden.nl en maakt zo direct een rapportage aan in Speedbooks. U hoeft dus 

geen gegevens handmatig in te voeren om een overzichtelijk financieel rapport te maken. Alle 

gegevens worden namelijk automatisch ingelezen. Dit bespaart u veel tijd en voorkomt 

invoerfouten. 

2 Koppeling leggen 

Om de koppeling tussen e-Boekhouden.nl en Speedbooks te leggen gaat u als volgt te werk: 

• Log in, in uw administratie in e-Boekhouden.nl. Ga vervolgens naar Beheer > Inrichting 

> Instellingen > API en klik op Verder.  

LET OP! Bent u accountant of boekhouder? Kies bovenin het scherm (instellingen) kiest u 

voor uw accountansomgeving. 

U ziet nu een scherm met uw Gebruikersnaam, Beveiligingscode 1 en Beveiligingscode 2. Deze 

gegevens heeft u later nodig.  

LET OP! Het is voor deze koppeling van belang dat uw gebruikersnaam minimaal 6 tekens 

bevat. Is uw gebruikersnaam te kort? Maak dan een nieuwe inlog aan via Beheer > Uw account 

> Gebruikers > Toevoegen. 

1. Open Speedbooks en ga via het menu aan de linkerkant naar uw administraties. 

2. Klik op de juiste relatie en kies voor Selecteer. 

3. In het volgende overzicht ziet u links bovenin 3 schuifregelaars staan. Om de koppeling 

te kunnen leggen versleept u de bovenste schuif naar Database. 

4. Kies bij Financieel pakket voor e-Boekhouden.nl. 
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5. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord van e-Boekhouden.nl in en klik op de verbind-

knop . 

 

 

6. Bij Administratie kiest u de gewenste administratie waarmee u wilt koppelen. 

7. Selecteer vervolgens de gewenste in te lezen periode.  

8. Klik op Inlezen. 

Tip! Onderaan het scherm kunt u een vinkje aanzetten bij Inloggegevens onthouden?. In dat 

geval hoeft u in de toekomst niet nogmaals uw gegevens in te vullen. 
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3 Gegevens inzien 

Binnen enkele minuten (afhankelijk van de lengte van de periode die u gekozen heeft) 

verschijnen de gegevens in Speedbooks en kunt u verder. 

4 Koppeling instellen 

Zodra de gegevens zijn opgehaald, ziet u bovenin uw scherm verschillende tabbladen. Het 

tabblad ‘Rubriceren’ is een vereiste om de koppeling goed te laten werken. Het rubriceren doet 

u door een rekeningnummer in de linker kolom te verslepen naar een rubriek in de rechter 

kolom. 
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