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1 Webshopkoppeling Magento 1.x 
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen Magento en 

e-Boekhouden.nl. 

1.1 Installatie 

1. Log op de normale wijze in op uw Magento webshop account.  

2. Klik in het menu op System > Magento Connect > Magento Connect Manager. 

 

3. De Magento Connect Manager opent.

mailto:info@e-Boekhouden.nl
https://www.e-boekhouden.nl/?c=handleiding_magento1


 

Vragen of opmerkingen?  

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! 

3 

4. Vul in het tweede veld de juiste extention key in:  

- Voor Magento ouder dan 1.5: magento-community/EBoekhouden_Export 

- Voor Magento 1.5 en nieuwer: 

http://connect20.magentocommerce.com/community/EBoekhouden_Export 

5. Klik vervolgens op Install om de connector te installeren. 

 

6. Onderstaand scherm opent en de installatie start vanzelf. 

7. Wanneer de installatie gereed is, verschijnt de volgende melding Procedure 

completed. 

8. Klik vervolgens op Refresh om de installatie af te ronden. 

 

magento-community/EBoekhouden_Export 

magento-community/EBoekhouden_Export 
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9. De Magento Connect Manager opent een scherm, waarin de zojuist geïnstalleerde 

connector van e-Boekhouden.nl te zien is.  

LET OP: De connector activeert pas, wanneer u een keer opnieuw inlogt op uw Magento 

webshop account! 

1.1.1 Foutmelding na installatie 

Er kan een foutmelding optreden na installatie van de e-Boekhouden.nl-connector. Voordat u 

verder gaat met de configuratie van de instellingen, kan de melding Access denied ontstaan. 

Neem dan de volgende stappen, voordat u verder gaat met de configuratie. 

1. Klik in het menu op System > Cache Management. Klik daarna rechtsboven op Flush 

Magento Cache.  

2. Als de actie succesvol is uitgevoerd, verschijnt de melding Magento cache storage 

was flushed succesfully. 

1.1.2 Foutmelding bij upgraden 

Upgraden vanaf versie 2.x.x lijkt in enkele gevallen niet mogelijk. Als dit het geval is, kunt u 

het beste de bestaande versie eerst de-installeren, om vervolgens de meest recente versie 

van de extensie te installeren. De huidige instellingen blijven hierbij behouden. Bij 

(her)installatie kunt u de volgende keys gebruiken:  

- Voor Magento ouder dan 1.5: magento-community/EBoekhouden_Export 

- Voor Magento 1.5 en nieuwer: 

http://connect20.magentocommerce.com/community/EBoekhouden_Export 

1.2 Configuratie 

Na installatie dient u nog een aantal instellingen te wijzigen. Hiervoor heeft u ook een aantal 

gegevens nodig van e-Boekhouden.nl.  

1. Klik in het menu op System > Configuration.  

2. Scroll naar beneden en klik in het linker menu onder Sales > e-Boekhouden.nl. 
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3. Onderstaand scherm opent. Klik op Connector Login Gegevens. 

4. Vul hier de gegevens in van uw eigen e-Boekhouden.nl account. Daarvoor logt u 

eerst in op e-Boekhouden.nl. De benodigde gegevens kunt u vinden onder Beheer > 

Inrichting > Instellingen > Magento. 

 

5. Sla alle wijzigingen op met de knop Save Config rechtsboven in het 

configuratiescherm. 

6. U krijgt onderstaande melding als alle instellingen zijn opgeslagen.  
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7. Klik nu op Sales > Tax > Manage Tax Rates & Zones. U krijgt nu een overzicht van 

de beschikbare btw-codes. Hier koppelt u de juiste btw-codes van Magento aan de 

btw-codes die u in e-Boekhouden.nl gebruikt. 

8. Als u een nieuwe btw-code wilt toevoegen, klikt u rechtsboven op Add New Tax Rate. 

9. Vul alle gegevens van de nieuwe btw-code in. In het voorbeeld gaat het om een 

percentage van 0%. Bij 6%, 21% of een ander btw-percentage vult u het percentage 

in zonder %-teken. Bij Rate staat dan bijvoorbeeld 21.0000. 

 

10. Om een btw-code te wijzigen, klikt u op de betreffende code. U maakt de gewenste 

wijzigingen en klikt rechtsboven op Save Rate. 

1.3 Configuratie grootboek 

Het is mogelijk om grootboekcodes toe te wijzen aan een bepaald product of een specifieke 

productreeks. Dit zorgt ervoor dat gegevens correct geëxporteerd worden naar de juiste 

grootboekcode in e-Boekhouden.nl. 

1.3.1 Toewijzen op productniveau 

1. Ga naar uw Magento webshop account en klik op Catalog > Manage Products. 

2. Klik het betreffende product aan, waar u een grootboekcode aan toe wilt wijzen. 

Onderstaan scherm opent. Klik in het linker menu op Product Information > e-

Boekhouden.nl. 
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3. U krijgt nu een scherm waar u de grootboekinstellingen kunt wijzigen. Klik de 

gewenste grootboekcode aan en klik vervolgens op Save. De code is nu toegewezen 

aan het specifieke product. 

 

1.3.2 Toewijzen op productreeks 

1. Ga naar uw Magento webshop-account en klik op Catalog > Manage Products. 

2. Zet een vinkje bij de productreeks, waar u dezelfde grootboekcode aan toe wilt 

wijzen. 

3. Klik bij het venster rechtsboven op Actions > Update attributes > Submit. 
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4. Klik in het nieuwe scherm, in het linker menu, op Products Information > 

e-Boekhouden.nl. 

 

5. Kies in het volgende scherm de gewenste grootboekcode voor de geselecteerde 

productreeks. 

6. Vink de optie Change aan en klik vervolgens op Save om de wijziging(en) op te slaan. 

1.3.3 Kostenplaatsen 

U kunt kostenplaatsen instellen voor wanneer u gebruik maakt van meerdere webwinkels 

(multistore) in één Magento-account. U kunt alle settings per website of store-view 

afzonderlijk instellen door het vinkje uit te zetten dat achter het veld staat. 

1. Selecteer linksboven bij Configuration Scope > Extra Store View. 

2. U ziet onder instellingen een extra vakje verschijnen Kostenplaats voor 

verzendkosten. 
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3. U kunt ook een kostenplaats kiezen per product. 

 

1.4 Orders exporteren naar e-Boekhouden.nl 

Nu alle instellingen goed staan, kunt u nieuwe orders direct vanuit uw Magento webshop 

exporteren naar uw boekhouding in e-Boekhouden.nl. 

1. Ga naar uw orderoverzicht via Sales > Orders of via Sales > Invoices. Zet een vinkje 

bij de orders die u graag wilt exporteren naar e-Boekhouden.nl. U kunt meerdere 

orders tegelijk exporteren. Alle orders worden een aparte mutatie in e-

Boekhouden.nl. 

2. Klik vervolgens in het veld Actions en kies de optie Export naar e-Boekhouden.nl. Om 

de order(s) te exporteren klikt u op Submit. Magento exporteert nu uw order(s) naar 

e-Boekhouden.nl. 

3. U krijgt altijd een melding hoeveel orders er succesvol naar e-Boekhouden.nl zijn 

geëxporteerd. Alle geëxporteerde orders vindt u in e-Boekhouden.nl terug onder 

Boekhouden > Overzichten > Mutaties. 
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1.5 Belangrijke informatie 

Heeft u meerdere webshops gekoppeld aan uw administratie in e-Boekhouden.nl? Dan is het 

belangrijk dat uw factuur- en ordernummers niet overlappend zijn. e-Boekhouden.nl 

overschrijft namelijk dubbele nummers en daardoor zouden facturen en orders kunnen 

ontbreken in uw boekhouding. 

Wanneer u, naast uw webshop, gebruikmaakt van de facturatiemodule moet u er ook voor 

zorgen dat de nummering die u daar hanteert niet overlapt met de nummering vanuit uw 

webshop. 

Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor verkoopfacturen. 
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2 Webshopkoppeling Magento 2.x 
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw Magento webshop 

en e-Boekhouden.nl. 

2.1 Installeren van de extensie 

Met de Magento koppeling verbindt u uw webshop met e-Boekhouden.nl. De koppeling loopt 

via Webwinkelfacturen.nl. 

1. Meld u hier aan voor een gratis proefperiode op Webwinkelfacturen. U ontvangt nu 

een licentiecode en zipfile. 

2. Pak de zipfile uit en installeer de bestanden in uw Magento map.  

3. Ga naar uw Magento webshop en klik in het menu op System > Integrations 
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2.1.1 Configureren extensie 

Er zijn twee Magento tabbladen die u dient in te vullen.  

1. Bij de eerste bedenkt u een herkenbare naam en vult u de Callback URL 

(https://interface.cloudinvoice.company/api/v1/servlet/magento2/callback.php), de 

Identity link URL 

(https://interface.cloudinvoice.company/api/v1/view/cloudinvoice/authenticate.php) 

en uw password in. Altijd slim even tussendoor te saven (rechtsboven). Daarna gaat 

u door naar het tweede tabblad: API. 

 

2. U gaat nu de rechten toekennen: welke gegevens uit de webwinkel mag de koppeling 

gebruiken? In het plaatje staat expliciet aangegeven welke resources u moet 

aanvinken. Daarna klinkt u op SAVE rechtsboven aan de pagina. 

2.1.2 Activeren van de extensie 

U gaat nu de extensie activeren.  

1. Allereerst klikt u op ACTIVATE. 
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2. Rechtsboven in het volgende scherm moet u daartoe toestemming geven via de 

ALLOW knop. 

 

 

2.1.3 Authenticatie Magento 

Er opent nu een venster. Hier vult u uw webwinkel domeinnaam in en de koppeling-sleutel 

die u per e-mail hebt ontvangen bij aanmelding. Als u vervolgens op de Geef toestemming 

voor de koppeling knop drukt kunt u zien dat in het andere scherm (van uw Magento winkel) 

de activatie tot stand komt. 
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De extensie is nu volledig geactiveerd. Om het zeker te weten kunt u naar de status van uw 

integratie kijken op het Integratie scherm binnen de Magento webwinkel. De status moet nu 

ACTIVE zijn. 

2.2 e-Boekhouden.nl codes & activeren van de koppeling 

Om de koppeling met e-Boekhouden.nl te leggen zijn er speciale codes nodig. Deze zijn:  

- De e-Boekhouden.nl gebruikersnaam 

- Beveiligingscode 1 

- Beveiligingscode 2 

De gebruikersnaam is de gebruikersnaam waarmee u inlogt in e-Boekhouden.nl. De 

beveiligingscode vindt u bij Instellingen. Ga naar Beheer > Instellingen > 

Webwinkelfacturen. U ziet hier de twee beveiligingscodes staan. Deze codes vult in de 

volgende stap in. 
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2.2.1 Installatie koppeling 

1. Klik op deze link om de koppeling met Magento te leggen.  

2. Vul de Licentiecode (die heeft u bij aanmelding gekregen) in en de beveiligingscodes 

van e-Boekhouden.nl. Let ook op dat u Magento 2.x aan heeft gevinkt. 

 

3. Klik op Ga verder. Er wordt nu een verbinding gelegd met de Magento webwinkel.  

2.2.2 Btw-tarieven instellen 

U komt nu op de pagina waar u de btw-tarieven uit Magento toe kunt wijzen aan btw-codes 

in e-Boekhouden.nl. Per btw-tarief stelt u de grootboekrekeningen in. 
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In de laatste stap wijst u voor producten in de Magento webshop een grootboekrekening 

en/of kostenplaats toe. Kostenplaatsen activeert u in e-Boekhouden.nl via Beheer > 

Inrichting > Instellingen > Kostenplaatsen. U kunt nu de grootboekrekeningen wijzigen op 

categorie-niveau of op product-niveau. Als u de instellingen opslaat, worden in de transacties 

de juiste grootboekrekeningen en kostenplaatsen toegewezen.  

Let op: Bij het toewijzen van een grootboekrekening in een transactieregel heeft de 

product-instelling voorrang. Als er voor het product geen grootboekrekening is ingesteld dan 

wordt de grootboekrekening van het BTW tarief gebruikt zoals in de vorige stap ingesteld.  

 

2.3 Facturen worden opgehaald vanuit Magento 

Ieder uur worden de nieuwe facturen uit uw webwinkel opgehaald. De koppeling haalt zowel 

de facturen op als de debiteur-gegevens. Deze factuur wordt vervolgens doorgezet naar e-

Boekhouden.nl.  

De factuur wordt doorgezet in de basisvaluta van de webwinkel. De bestelregels van de 

factuur worden doorgezet, inclusief kortingen, verzend- en betaalkosten. Bij gemengde 

facturen - facturen die bestelregels hebben met 21% en 6% - wordt de korting verdeeld 

over de verschillende btw-tarieven. Bij het doorzetten van debiteurinformatie wordt zoveel 

mogelijk gekeken of de debiteur al bestaat in e-Boekhouden.nl. Zo ja, dan wordt de 

bestaande debiteur gebruikt. Nadat de factuur is doorgezet krijgt hij de status verwerkt. Op 

deze manier wordt voorkomen dat facturen dubbel worden doorgezet.  

2.4 Bestellingen in e-Boekhouden.nl 

De bestellingen uit de webwinkel worden in e-Boekhouden.nl geïmporteerd als mutaties. Per 

bestelling worden de grootboekrekening en eventueel kostenplaats meegegeven zoals 

ingesteld bij de installatie van de koppeling.  
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In de omschrijving staat het bestelnummer, de betaalmethode en eventueel het 

factuurnummer waar de bestelling betrekking op heeft. Als het factuurnummer wordt 

doorgegeven vanuit de webwinkel dan wordt het bestelnummer als betalingskenmerk 

gebruikt. In de andere gevallen wordt het factuurnummer als betalingskenmerk toegevoegd. 

Kortingen die betrekking hebben op de hele bestelling worden uitgesplitst naar btw-tarief. 

Bevat de bestelling zowel artikelen met 21% en 6% dan verschijnen er 2 kortingsregels in de 

mutatie, een korting voor 21% en een korting met 6%.  

2.5 Heeft u vragen?  

Heeft u vragen, lukt het niet helemaal met het maken van de koppeling? 

Webwinkelfacturen.nl heeft een uitgebreide FAQ-sectie op de website. Misschien staat uw 

vraag en antwoord hier al bij. 

Voor vragen en opmerkingen belt u met 06-54 64 52 95, of mailt u naar 

webcare@webwinkelfacturen.nl. Voor een snelle beantwoording graag zoveel mogelijk 

informatie sturen. Loopt u vast bij de installatie, geef dan aan waar u vastloopt. En als er 

een foutmelding is, geef die dan ook aan.  

Wilt u liever dat Webwinkelfacturen.nl de installatie van de koppeling voor u doet? Dat kan. 

Stuur een e-mail naar webcare@webwinkelfacturen.nl met het verzoek. Voor een installatie 

brengt webwinkelfactureren.nl € 39,50 excl. btw in rekening. 

2.6 Veel gestelde vragen 

2.6.1 Hoe zie ik of de koppeling actief is? 

Als de koppeling actief is zullen de factuurgegevens van betaalde bestellingen automatisch in 

de boekhouding verschijnen. U vindt deze via Boekhouden > Overzichten > Mutaties. 

2.6.2 Kan ik de koppeling ongedaan maken? 

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met webwinkelfacturen.nl van 

webcare@webwinkelfacturen.nl of via 06-54 64 52 95. 

2.6.3 Zijn er kosten verboden aan de Magento webshopkoppeling? 

Ja, de koppeling is ontwikkeld door webwinkelfacturen.nl. Na een gratis proefperiode van 30 

dagen beslist u of u gebruik wil blijven maken van de koppeling. Prijzen vindt u hier. 
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2.6.4 Kan ik gebruik maken van buitenlandse valuta? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wanneer u toch gebruik maakt van buitenlandse valuta zal 

de factuur in e-Boekhouden.nl toch in euro’s geboekt worden. Hierbij vindt geen omrekening 

plaats. 

2.6.5 Kan ik met terugwerkende kracht facturen in mijn boekhouding inladen? 

Ja, dat is mogelijk. Neem contact op met Webwinkelfacturen (de ontwikkelaar van de app) 

om dit te realiseren via webcare@webwinkelfacturen.nl of 06-54 64 52 95.  

2.6.6 Kan ik meerdere webshops koppelen aan e-Boekhouden.nl? 

Ja, dat is geen probleem. Het is wel belangrijk dat de bestelnummers verschillend zijn. Stel u 

heeft een online kledingwinkel én een schoenenwinkel. Zorg dat u dan verschillende 

bestelnummers hanteert. Bijvoorbeeld dat de bestelnummers van de schoenenzaak beginnen 

met SC (SC000001) en die van de kledingwinkel met KL (KL000001). e-Boekhouden.nl 

overschrijft namelijk dubbele nummers en daardoor zouden facturen en orders kunnen 

ontbreken in uw boekhouding. 

Wanneer u, naast uw webshop, gebruikmaakt van de facturatiemodule moet u er ook voor 

zorgen dat de nummering die u daar hanteert niet overlapt met de nummering vanuit uw 

webshop. 

Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor verkoopfacturen. 

2.6.7 Hoe vaak worden orders vanuit Magento geïmporteerd in e-Boekhouden.nl? 

Ieder uur worden alle nieuwe orders automatisch geïmporteerd in uw administratie.  

Tip 

Indien u binnen e-Boekhouden.nl uw wachtwoord wijzigt, wijzigt ook ‘Beveiligingscode #1’. 

Na een wachtwoordwijziging moet u ‘Beveiligingcode #1’ binnen de koppeling van 

webwinkelfacturen.nl dus opnieuw invoeren. 
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