Handleiding: Activeren directe bankkoppeling
De directe bankkoppeling is op dit moment beschikbaar voor de volgende banken:
■
■
■

ABN AMRO: ABN AMRO Zakelijk
ING: Mijn ING Zakelijk
Rabobank: Rabobank Internetbankieren Professional

Hebt u uw administratie uitbesteed aan accon■avm adviseurs en accountants?
Op de volgende pagina’s staat per bank een stappenplan opgenomen hoe u de directe bankkoppeling
kunt activeren, zodat accon■avm uw bankafschriften digitaal ontvangt
Voert u zelf uw administratie met Visma Teleboekhouden?
Op de volgende pagina’s staat per bank een stappenplan opgenomen hoe u de directe bankkoppeling
kunt activeren.
Verder dient u in uw Teleboekhouden-abonnement de beschikking te hebben over de module
‘Telebankieren’. Met deze module kunt u de bankafschriften zelf inlezen. Indien u de module niet
heeft, kan accon■avm de bankafschriften voor u inlezen.
Zodra de koppeling is geactiveerd, kunt u vanuit het desbetreffende bankboek (codeerboek) dagelijks
de bankafschriften inlezen.
In de werkbalk vindt u hiervoor een apart icoontje:
Dit icoontje is alleen beschikbaar als de directe bankkoppeling actief is.
Vervolgens worden de beschikbare bankafschriften ingelezen in het bankboek. U kunt deze op de
gebruikelijke wijze inboeken.
Meer informatie
Mocht u vragen hebben over de directe bankkoppeling of over het gebruik van Visma
Teleboekhouden dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van accon■avm.
Verder kunt u op internet meer lezen over de directe bankkoppeling.
ABN AMRO:
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/betalen/boekhoudkoppeling/index.html
ING:
https://www.ing.nl/zakelijk/internetbankieren/service/koppelingboekhoudpakket/
index.html
Op deze website staan tevens de algemene voorwaarden van de ING m.b.t. de directe
bankkoppeling:
https://www.ing.nl/media/INGalgemene_voorwaarden_koppeling_boekhoudpakket_tcm162-44342.pdf
Rabobank:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/zakelijk-internetbankieren/internetbankierenprofessional/online-boekhouden/
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1 ABN AMRO
Het aanvragen van de directe bankkoppeling bestaat uit een aantal stappen:
1. Ga op de site van ABN AMRO naar ‘Zakelijk’ en kies voor ‘Betalen’. Kies voor ‘Administratie
en overzicht’. Kies onder het menu ‘De boekhoudkoppeling’ voor ‘Nu aanvragen’. Gebruik
eventueel onderstaande link:
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/betalen/boekhoudkoppeling/index.html
2. Selecteer het boekhoudpakket: Visma Software BV;
3. Vul nu het contractnummer in. U kunt dit opvragen bij uw accon■avm accountmanager.
4. Vul nu de rest van de gegevens in op het formulier en kies voor volgende;
5. Volg de instructies op het scherm op;
6. Na afronding zal het ingevulde aanvraagformulier door u afgedrukt en ondertekend per post
verzonden moeten worden naar de ABN AMRO;
7. U ontvangt binnen een aantal werkdagen een bevestigingsmail van de ABN AMRO dat de
bankkoppeling is geactiveerd.
8. Informeer uw contactpersoon bij accon■avm dat u de bankkoppeling hebt geactiveerd.
Houd rekening met een doorlooptijd van vijf werkdagen, voordat door ABN AMRO het eerste afschrift
bij de service voor de directe bankkoppeling wordt aangeleverd.

2 ING
Het aanvragen van de directe bankkoppeling bestaat uit een aantal stappen:
1. Log in bij ‘Mijn ING Zakelijk’.
2. Kies onder het menu ‘Gegevens en instellingen’ voor ‘Koppeling boekhoudpakket’.
3. Selecteer het boekhoudpakket: Visma.
4. Selecteer de bankrekeningen waarvoor de bankafschriften uitgewisseld moeten worden met
de accountant. Dit kan alleen voor betaalrekeningen.
5. Kies voor de optie ‘Ik heb een aanmeldcode van mijn accountant’.
6. Vul de volgende aanmeldcode in: U kunt dit opvragen bij uw accon■avm accountmanager.
7. Bij accountant verschijnt nu: accon■avm adviseurs en accountants. Selecteer ‘Ja’ om de
aanvraag te bevestigen.
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8. Zet een vinkje bij de algemene voorwaarden indien deze akkoord zijn en bevestig de
aanvraag met de TAN-code. De koppeling is nu geregeld.
9. De bestaande koppelingen kunnen eventueel gewijzigd of verwijderd worden in ‘Mijn ING
Zakelijk’ vanuit het menu ‘Gegevens en instellingen’ en dan ‘Koppeling boekhoudpakket’.
10. Informeer uw contactpersoon bij accon■avm dat u de bankkoppeling hebt geactiveerd.

3 Rabobank
Het aanvragen van de directe bankkoppeling bestaat uit een aantal stappen:
1. Log in bij ‘Rabobank Internetbankieren Professional’: Kies voor ‘Betalen & Sparen’. Kies
onder het menu ‘Online boekhoudpakket’ voor ‘Instellingen’.
2. Selecteer het boekhoudpakket: Visma. Kies vervolgens voor ‘Rekeningen onderhouden’.
3. Selecteer de bankrekeningen waarvoor de bankafschriften uitgewisseld moeten worden met
de accountant. Dit kan alleen voor betaalrekeningen.
4. Vervolgens wordt er gevraagd naar een licentie. Kies voor “Ik heb een aanmeldcode….”. Vul
hier de aanmeldcode in: U kunt dit opvragen bij uw accon■avm accountmanager.
5. Selecteer welke bankrekeningen u wilt delen met de accountant.
6.

Vul uw contactgegevens in.

7. Volg de instructies op het scherm op voor de elektronische handtekening en kies voor
verzenden.
8. De bestaande koppelingen kunnen eventueel gewijzigd of verwijderd worden in ‘Rabobank
Internetbankieren Professional’ vanuit het menu ‘Online boekhoudpakket’ en dan
‘Instellingen’.
9. Na het aanvragen voor de bankkoppeling zal u een email ontvangen van Visma. Deze email
dient te worden bevestigd. Hierna is de koppeling geactiveerd.
10. Informeer uw contactpersoon bij accon■avm dat u de bankkoppeling hebt geactiveerd.
Met de volgende link ziet u een video met de stappen voor de aanmelding:
https://www.youtube.com/watch?v=HuNgtSVG1_w
Let erop dat de aanmelding aan het eind bevestigd moet worden met de Random Reader/
Rabo Scanner. Na voltooiing is de service de volgende werkdag beschikbaar voor het binnenhalen
van afschriften en kunt u betalingen of incasso’s uitvoeren.

Vragen
Hebt u vragen over het activeren van uw directe bankkoppeling? Dan kunt u contact opnemen met uw
accon■avm accountmanager.
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