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Handleiding
Koppeling WooCommerce
1 Webshopkoppeling WooCommerce 2.x
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw WooCommerce
webshop en e-Boekhouden.nl.

Welke gegevens worden er uitgewisseld?
Met de Woocommerce koppeling verbindt u uw webshop met uw online boekhoudsysteem
e-Boekhouden.nl. De koppeling zorgt ervoor dat u alle orders kunt doorzetten naar uw eigen
online boekhouding.

Hoe maak ik de koppeling actief?
De installatie van de WooCommerce koppeling duurt enkele minuten en gaat als volgt:
1. Download het installatiepakket (versie 2.1.4) via de volgende link: https://secure.eBoekhouden.nl/plugins/wooCommerce.zip
2. Log op de normale wijze in, in uw WooCommerce webshop.
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3. Klik in het menu achtereenvolgens op: Plugins > Add New.
4. Kies voor Upload Plugin.
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5. Kies Bladeren of Bestand kiezen en selecteer het installatiebestand dat u zojuist
gedownload heeft.
6. Klik vervolgens op Install Now.
7. Na installatie krijgt u het volgende scherm en klik u op Activate plugin.

8. De plugin is nu klaar voor gebruik.

Het inrichten van de koppeling
Na installatie voert u enkele aanvullende gegevens in om de plugin te activeren.
1. Ga binnen WooCommerce naar e-Boekhouden.nl > Settings. Het volgende scherm
verschijnt.
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2. Binnen e-Boekhouden.nl vindt u onder Beheer > Inrichting > Instellingen >
WooCommerce, de gegevens die u bij Username, Security Code #1 en Security Code
#2 kunt invullen.
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3. Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd, klikt u in dit scherm op Save changes.
4. De melding Settings saved verschijnt en de selectielijstjes voor Shipping Costs Large
Number en Discount Large Number worden gevuld met de grootboekrekeningen uit
uw boekhouding.
5. Selecteer bij Shipping Costs Large Number de grootboekrekening waarop u wilt dat de
omzet die betrekking heeft op de verzendkosten wordt geboekt. Dit mag iedere
omzetrekening zijn, bijvoorbeeld een algemene omzetrekening.
6. Selecteer bij Discount Large Number de grootboekrekening waarop u wilt dat de korting
die u uw klanten geeft, wordt geboekt. Dit mag iedere omzetrekening zijn, bijvoorbeeld
een algemene omzetrekening.
7. Klik opnieuw op Save changes.

Omzetrekeningen toekennen aan producten
Indien u deze stap overslaat wordt alle omzet automatisch op grootboekrekening 8000 in uw
boekhouding geplaatst.
U kunt tot op productniveau aangeven op welke grootboekrekeningen de omzet geboekt moet
worden, om zo binnen de boekhouding onderscheid te maken tussen verschillende producten
of productgroepen.
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1. Klik achtereenvolgens op e-Boekhouden.nl > Products. Het volgende scherm opent.

2. Zet het vinkje aan voor de producten waarvan u de omzetrekening wilt wijzigen.
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3. Selecteer bij Bulk Actions de optie Mass-assign largenumber en klik op Apply. Het
volgende scherm opent.

4. Selecteer de omzetrekening waarop u wilt dat de omzet van de geselecteerde
producten wordt geboekt, en klik op Save.
5. Herhaal deze stappen indien u andere producten aan andere omzetrekeningen wilt
koppelen.

Bestellingen overzetten naar e-Boekhouden.nl
Zodra u de plugin geïnstalleerd- en geconfigureerd heeft, worden bestellingen NIET zonder
uw tussenkomst in de boekhouding geplaatst. U behoudt zo de regie. Voor het overzetten van
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uw bestellingen naar e-Boekhouden.nl volgt u de volgende stappen:
1. Klik achtereenvolgens op e-Boekhouden.nl > Orders.
2. Er opent een scherm waarin u alle orders ziet met een van de volgende statussen: wcprocessing en wc-completed.
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3. Zet het vinkje aan voor de orders die u naar e-Boekhouden.nl wilt overzetten.
4. Kies bij Bulk Actions voor Export to e-Boekhouden.nl en klik op Apply.
5. De geselecteerde orders worden overgezet naar e-Boekhouden.nl en per order wordt
een bevestiging weergegeven.
6. In de kolom Mutatie wordt het mutatienummer van e-Boekhouden.nl weergegeven.
Het kan geen kwaad om een order vaker te exporteren naar e-Boekhouden.nl. De
factuur binnen e-Boekhouden.nl wordt overschreven.

Factuurnummers in plaats van ordernummers
De koppeling zorgt ervoor dat alle orders automatisch doorgezet worden naar uw online
boekhouding. Woocommerce geeft echter factuurnummers door aan uw Payment Service
Provider. Het is daarom aan te raden na het installeren van de Woocommerce ook de volgende
koppeling te activeren: https://nl.wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices-packingslips/

De koppeling verwijderen
Wilt u de koppeling ongedaan maken? Dat kan met de onderstaande stappen.
1. Log op de normale wijze in, in uw WooCommerce webshop.

6

2. Ga in het menu naar Plugins > Installed Plugins > e-Boekhouden.nl en kies voor
Deactivate.
3. Na het deactiveren, kiest u voor Delete kies voor Ok.

Extra informatie
1.8.1 Wijziging van uw wachtwoord
Indien u binnen e-Boekhouden.nl uw wachtwoord wijzigt, wijzigt ook Security Code #1. Na
een wachtwoordwijziging is het dus belangrijk dat u Security Code #1 binnen WooCommerce
opnieuw invoert.

1.8.2 Ordernummers
Om factuurbetalingen automatisch te kunnen verwerken in e-Boekhouden.nl is het vereist
binnen WooCommerce te werken met ordernummers van minimaal 6 tekens.
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1.8.3 Gegevens van artikelen
Met de plugin worden de financiële gegevens van een bestelling doorgezet naar de
boekhouding. Dit geldt niet voor de bestelde artikelen.

1.8.4 Meerdere webshops
Heeft u meerdere Woocommerce webshops? Het is mogelijk meerdere webshops te koppelen
aan uw administratie in e-Boekhouden.nl. Het is wel belangrijk dat uw factuur- of
ordernummers

niet

overlappen.

e-Boekhouden.nl

overschrijft

namelijk

dubbele

factuurnummers, waardoor facturen en orders kunnen ontbreken in uw boekhouding.
Wanneer u, naast uw webshop, gebruikmaakt van de facturatiemodule is het van belang dat
u er ook voor zorgt dat de factuurnummering die u daar hanteert niet overlapt met de
nummering vanuit uw webshop.
Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor verkoopfacturen.
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2 Webshopkoppeling WooCommerce 3.x
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw WooCommerce 3.x
webshop en e-Boekhouden.nl.

Welke gegevens worden er uitgewisseld?
Met de Woocommerce koppeling verbindt u uw webshop met uw online boekhoudsysteem
e-Boekhouden.nl. De koppeling zorgt ervoor dat u alle orders kunt doorzetten naar uw eigen
online boekhouding.

Hoe maak ik de koppeling actief?
Voor het installeren van de nieuwe koppeling gaat u als volgt te werk:
1. Download hier de WooCommerce 3.x plugin (versie 2.1.4).
https://secure.e-boekhouden.nl/plugins/woocommerce.zip
2. Ga in WooCommerce naar Plugins > Add New.
3. Kies voor Upload Plugin.
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4. Kies Bladeren of Bestand kiezen en selecteer het installatiebestand (.zip file)
dat u zojuist gedownload heeft.
5. Klik vervolgens op Install Now.
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6. Na installatie krijgt u het volgende scherm te zien en klikt u op Activate plugin.

De plugin is nu klaar voor gebruik.

Het inrichten van de koppeling
Na installatie controleert u enkele aanvullende gegevens en vult u deze waar nodig aan om de
plugin te activeren.
1. Ga binnen WooCommerce naar e-Boekhouden.nl > Settings. Het volgende scherm
verschijnt.
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2. Vul de gegevens bij Username, Security Code #1, Security Code #2, Shipping Costs
Large Number en Refund Large Number aan. U vindt deze in e-Boekhouden.nl via
Beheer > Inrichting > Instellingen > WooCommerce.
Let op: Refund Large Number werd eerder Discount Large Number genoemd.
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3. De optie Payment Costs Large Number. Hiermee worden de kosten van de transacties
(Payment fee) automatisch verstuurd naar e-Boekhouden.nl. Als u hier gebruik van wilt
maken, heeft u de Booster for Commerce plugin nodig. Heeft u deze geïnstalleerd?
Dan kunt u bij Payment Costs Large Number kiezen voor de grootboekrekening waarop
u deze transactiekosten wilt boeken.
4. Nadat u alle gegevens heeft gecontroleerd klikt u in dit scherm op Save changes.

Omzetrekeningen toekennen aan producten
Indien u deze stap overslaat wordt alle omzet automatisch op grootboekrekening 8000 in uw
boekhouding geplaatst.
U kunt tot op productniveau aangeven op welke grootboekrekeningen de omzet geboekt moet
worden, om zo binnen de boekhouding onderscheid te maken tussen verschillende producten
of productgroepen.
6. Klik achtereenvolgens op e-Boekhouden.nl > Products. Het volgende scherm opent.
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7. Zet het vinkje aan voor de producten waarvan u de omzetrekening wilt wijzigen.
8. Selecteer bij Bulk Actions de optie Mass-assign largenumber en klik op Apply. Het
volgende scherm opent.

9. Selecteer de omzetrekening waarop u wilt dat de omzet van de geselecteerde
producten wordt geboekt, en klik op Save.
10. Herhaal deze stappen indien u andere producten aan andere omzetrekeningen wilt
koppelen.

Bestellingen overzetten naar e-Boekhouden.nl
Zodra u de plugin geïnstalleerd- en geconfigureerd heeft, worden bestellingen NIET zonder
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uw tussenkomst in de boekhouding geplaatst. U behoudt zo de regie. Voor het overzetten van
uw bestellingen naar e-Boekhouden.nl volgt u de volgende stappen:
1. Klik achtereenvolgens op e-Boekhouden.nl > Orders.
2. Er opent een scherm waarin u alle orders ziet met een van de volgende statussen: wcprocessing en wc-completed.
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3. Zet het vinkje aan voor de orders die u naar e-Boekhouden.nl wilt overzetten.
4. Kies bij Bulk Actions voor Export to e-Boekhouden.nl en klik op Apply.
5. De geselecteerde orders worden overgezet naar e-Boekhouden.nl en per order wordt
een bevestiging weergegeven.
6. In de kolom Mutatie wordt het mutatienummer van e-Boekhouden.nl weergegeven.
Het kan geen kwaad om een order vaker te exporteren naar e-Boekhouden.nl. De
factuur binnen e-Boekhouden.nl wordt overschreven. Ook mutaties die door de oude
koppeling niet correct zijn doorgezet in uw boekhouding kunt u opnieuw exporteren.
De mutaties worden overschreven.
Let op: Mutaties vanuit de nieuwe koppeling worden automatisch doorgenummerd
aan de hand van de gegevens die bekend zijn. U hoeft hier dus niets voor aan te
passen.

De koppeling verwijderen
Om gebruik te kunnen maken van de WooCommerce 3.x koppeling moet u eerst oudere versies
van de plugin verwijderen. Dit gaat als volgt:
1. Log op de normale wijze in, in uw WooCommerce webshop.
2. Ga in het menu naar Plugins > Installed Plugins > e-Boekhouden.nl en kies voor
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Deactivate.
3. Na het deactiveren, kiest u voor Delete kies voor Ok.
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Belangrijke informatie
2.7.1 Wijziging van uw wachtwoord
Indien u binnen e-Boekhouden.nl uw wachtwoord wijzigt, wijzigt ook Security Code #1. Na
een wachtwoordwijziging moet u Security Code #1 binnen WooCommerce dus opnieuw
invoeren.

2.7.2 Ordernummers
Voor het automatisch kunnen verwerken van factuurbetalingen binnen e-Boekhouden.nl is het
vereist om binnen WooCommerce te werken met ordernummers van minimaal 6 tekens.

2.7.3 Gegevens van artikelen
Via de plugin worden de financiële gegevens van een bestelling geplaatst binnen de
boekhouding. Gegevens van de bestelde artikelen worden dus niet overgezet.

2.7.4 Meerdere webshops
Heeft u meerdere Woocommerce webshops? Het is mogelijk meerdere webshops te koppelen
aan uw administratie in e-Boekhouden.nl. Het is wel belangrijk dat uw factuur- of
ordernummers

niet

overlappen.

e-Boekhouden.nl

overschrijft

namelijk

dubbele

factuurnummers, waardoor facturen en orders kunnen ontbreken in uw boekhouding.
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Wanneer u, naast uw webshop, gebruikmaakt van de facturatiemodule is het van belang dat
u er ook voor zorgt dat de factuurnummering die u daar hanteert niet overlapt met de
nummering vanuit uw webshop.
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