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De administratie van je bedrijf is een verplichting.  
De Belastingdienst verwacht van je dat je alle 
relevante gegevens 7 jaar bewaart. Met je 
boekhoudsoftware heb je een groot deel van die 
verplichting al netjes op orde, maar administratie is 
meer dan alleen de cijfers. Word jij ook zo moedeloos 
van uren achter je computer gegevens overnemen? 
Bankmutaties overtypen, orders invoeren in je 
boekhoudprogramma, urenverantwoordingen 
bijhouden, werkbonnen ontcijferen? Een foutje is zo 
gemaakt, maar moeilijk terug te vinden. En de tijd die 
het kost zou je wel aan iets anders willen besteden. 

Introductie
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Er is een oplossing. De boekhoudsoftware van 

SnelStart koppel je gemakkelijk aan heel veel andere 

softwareoplossingen. In dit boekje laten we je een aantal 

handige koppelingen zien en geven we je voorbeelden 

waarmee je werk gewoon makkelijker wordt.  

Wil je meer weten, of uitzoeken of SnelStart ook met  

de door jou gebruikte software koppelt?  

Kijk dan op www.snelstart.nl/koppelingen.  

Opnieuw vind je in dit boekje Barry de fietsenmaker, 

eigenaar van Barry’s Bikes. Al in ons boekje over de 

verschillende SnelStart-pakketten kon je lezen over Barry, 

die van een jonge ambitieuze starter uitgroeide tot een 

echte ondernemer. Barry hebben we zelf bedacht, omdat 

een praktijkvoorbeeld altijd meer zegt dan 1000 woorden.  

www.snelstart.nl/koppelingen
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Bankrekening koppelen  
aan je administratie 

Nooit meer handmatig betalingen in je boekhouding 
verwerken. Alle inkomsten en uitgaven worden 
dagelijks voor je bijgewerkt. Helemaal automatisch. 
Daarnaast hoef je ook gemaakte facturen niet meer 
zelf als betaald te registreren, deze worden namelijk 
direct gematcht aan je rekening.  
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Een bankkoppeling is snel ingesteld en scheelt veel 

handmatig invoerwerk. Zo voorkom je fouten en bespaar 

je tijd. Op dit moment kun je SnelStart koppelen met je 

zakelijke rekening bij ABN Amro, Rabobank, ING, Knab 

en Triodos. Staat jouw bank niet in dit rijtje, dan kan je in 

elk geval je bankafschriften uploaden. Ook dan worden ze 

automatisch in je boekhouding verwerkt. 

Informatie over de bankkoppelingen in het algemeen vind je 

op www.snelstart.nl/bankkoppeling.  

Wat kost een bankkoppeling?  

SnelStart rekent geen kosten voor het koppelen van je 

administratie aan je bankrekening. De meeste banken 

rekenen hiervoor wel een vergoeding. Hoeveel dat 

is, verschilt per bank, maar is meestal niet meer dan 

enkele euro’s per maand, die je door de tijdbesparing en 

verminderde foutkans snel terugverdient. 

Een bankkoppeling is snel ingesteld en 
scheelt veel handmatig invoerwerk

https://www.snelstart.nl/bankkoppeling/abn-amro
https://www.snelstart.nl/bankkoppeling/rabobank
https://www.snelstart.nl/bankkoppeling/ing
https://www.snelstart.nl/bankkoppeling/knab
https://www.snelstart.nl/bankkoppeling/triodos-bank
www.snelstart.nl/bankkoppeling
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Snel betaald krijgen. Wie wil dat nou niet? Door de 
koppeling met Mollie kun je aan iedere factuur de 
optie om een betaallink toe te voegen aanzetten. 
De klant kan (vanuit de factuur, of de begeleidende 
mail) klikken op Nu betalen en kan zo gelijk het 
bedrag overmaken via de eigen bankomgeving, 
met de juiste betaalreferentie en altijd het juiste 
bankrekeningnummer.   

  

Sneller betaald met de betaallink 



8SnelStart E-book   Koppel je boekhouding met andere software

Uit onderzoek blijkt dat facturen met een betaallink  

40 procent sneller worden betaald. Gewoon omdat betalen 

wel heel makkelijk wordt met zo’n link. Het instellen van de 

koppeling is eenvoudig. Met een gratis account bij Mollie 

kun je zelf kiezen in welke facturen je wel of geen betaallink 

toevoegt. Per geslaagde betaling via de link, betaal je een 

bedrag aan Mollie. Wil je meer lezen over koppelen met 

Mollie? Begin eens bij dit artikel. 

Uit onderzoek blijkt dat facturen  
met een betaallink 40 procent sneller  
worden betaald

https://www.snelstart.nl/blog/zo-voorkom-je-openstaande-facturen
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Mollie en SnelStart in de praktijk 

Bodart BV Nederland is importeur en groothandel 
van de all-in-one kitchen machine bamix®. De 
bamix® is enorm populair bij kookliefhebbers en 
wordt regelmatig gebruikt in kook- en lifestyle 
programma’s. Bodart levert aan de horeca, (keuken)
winkels en direct aan consumenten via een webshop. 

Zowel bij de online verkopen als bij de facturatie vanuit het 

boekhoudprogramma van SnelStart wordt de betaallink van 

Mollie gebruikt. Na het ontvangen van de factuur via e-mail 

kunnen klanten direct betalen via iDeal. De betaling wordt 

vervolgens geregistreerd in de SnelStart administratie. Geen 

zorgen over het debiteurenbeheer en gemak voor de klant! 

Barbara de Roo, MD bij Bodart zag na het toevoegen van 

de betaallink dat facturen veel sneller betaald werden. 

‘Ondernemers zijn druk met ondernemen en hebben niet 

altijd tijd voor het bijhouden van de administratie.  

De koppeling tussen Mollie en SnelStart zorgt niet alleen 

voor een snellere betaling van de facturen, maar bespaart 

mijn medewerkers ook tijd door de automatische verwerking 

in de boekhouding. Voor je administratie geldt hetzelfde als 

in de keuken: goed gereedschap is het halve werk!’ 
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Sneller betaald, sneller verwerkt,  
Barry houdt van efficiency 

Barry is eigenaar van Barry’s Bikes. Hij timmert al een 

aantal jaren aardig aan de weg en heeft naast een 

goedlopende winkel en werkplaats ook een webshop. Zijn 

boekhouder Yvon neemt hem een hoop werk uit handen 

bij de administratie, zo kan Barry zich concentreren op 

waar hij echt gelukkig van wordt: mensen helpen de beste 

fiets te vinden. Yvon wil liever ook geen tijd verspillen. 

Daarom heeft ze een bankkoppeling ingesteld met de 

zakelijke bankrekening van Barry’s Bikes. Daarmee worden 

alle ontvangsten en betalingen gelijk gekoppeld aan de 

bijbehorende facturen. Dat scheelt tijd en geeft inzicht in de 

facturen die nog open staan. 

Vooral bij facturen voor jaarlijks fietsonderhoud is de Mollie 

betaallink erg handig. ‘Klanten betalen veel sneller,’ zegt 

Yvon ‘en de betaalreferentie staat altijd correct ingevuld, 

waardoor de verwerking veel sneller gaat. Bijna elke factuur 

voor onderhoud heeft hetzelfde bedrag. Voorheen kostte 

de verwerking me uren, omdat mensen vergaten het 

factuurnummer te vermelden. Met de betaallink gebeurt dat 

niet meer. Super handig dus.’

een voorbeeld
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Debiteurenbeheer 

Ook al zet je in elke factuur een betaallink, je zult 
altijd te maken krijgen met klanten die niet (op tijd) 
betalen. Ook daar bestaan oplossingen voor. Een 
voorbeeld is de koppeling met Outstanding24.  
Deze neemt het debiteurenbeheer voor een groot 
deel van je over. Dankzij de koppeling ziet dit 
programma direct wanneer er een herinnering moet 
worden verstuurd. 

https://www.snelstart.nl/outstanding24
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De rol van de i-partner 

In een koppeling als deze is het handig om een 
implementatiepartner (ook wel i-partner) in te 
schakelen. Deze gespecialiseerde softwarebedrijven 
hebben de juiste kennis in huis om de twee 
softwarepakketten goed met elkaar te laten 
samenwerken. Je haalt alles uit de koppeling:  
de pakketten lezen altijd de juiste informatie op het 
juiste moment bij elkaar uit. Je administratie kan 
zo voor een groot deel worden geautomatiseerd en 
dat geeft tijd en rust. In het geval van Outstanding24 
betekent dat een gericht debiteurenbeheer, met  
een grotere kans op volledige betaling van 
openstaande facturen.  

De i-partner zorgt dat de koppeling van twee standaard 

softwareoplossingen een gevoel van maatwerk geeft. Dat 

wordt nog mooier als meerdere softwareprogramma’s met 

elkaar worden geïntegreerd in één administratie.  

Je administratie kan zo voor een groot 
deel worden geautomatiseerd en dat 
geeft rust
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Heb ik voor elke koppeling een i-partner nodig?  

Nee, sommige koppelingen, zoals de veelgebruikte 

bankkoppeling en de Mollie betaallink, hebben geen 

extra instellingen nodig. Deze kun je zo in gebruik 

nemen. Voor software die uitgebreide instellingen 

vraagt, zoals bovengenoemde van Outstanding24 en de 

koppelingen verderop in dit boekje, heb je vaak meer 

specialistische kennis nodig. Voor deze koppelingen 

schakel je een i-partner in. Deze partners vind je 

verspreid over het hele land. Weet je zelf niet helemaal 

hoe de instellingen boekhoudkundig moeten staan? Dan 

laat je je boekhouder of accountant samenwerken met de 

i-partner. 

https://www.snelstart.nl/ImplementatiePartners
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Slimme kassaoplossingen 

Winkels, horeca of salons, overal is een handige 
kassaoplossing voor. Door voor een slim 
kassasysteem te kiezen dat direct gekoppeld is 
aan je boekhouding voorkom je ontzettend veel 
dubbel werk. Iedere verkoop die wordt geregistreerd 
in de kassa wordt automatisch bijgewerkt in 
je administratie. Leveranciers maak je op één 
plek aan en (klant-)gegevens worden continu 
gesynchroniseerd. Dat klinkt goed toch? Bekijk hier 
ons aanbod in koppelingen met kassaoplossingen. 

  

https://www.snelstart.nl/softwarepartners#filter=.kassa
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Bestellingen automatisch  
in je boekhouding

Als installateur of servicemonteur bestel je 
regelmatig onderdelen voor je klussen. Met de 
handige gratis app MinubaGO! kun je op locatie gelijk 
alle onderdelen bestellen en ze direct overnemen op 
de factuur. Zo voorkom je dat je (kleine) onderdelen 
vergeet en kun je sneller de factuur sturen. Door 
MinubaGO aan SnelStart te koppelen ben je 
minder tijd kwijt aan de boekhouding. De bestelde 
onderdelen (inkooporders) en facturen hoef je niet 
meer handmatig over te nemen in je administratie. 
In dit artikel lees je meer over de koppeling tussen de 
app van MinubaGO en SnelStart. 

https://minubago.nl/
https://www.snelstart.nl/blog/zo-bespaar-je-als-installateur-veel-dubbel-werk-aan-de-slag-met-minuba-go
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Werkbonnen en 
urenverantwoording 

Ben jij - of zijn je medewerkers - voor werk veel 
onderweg en werk je vanaf locatie? Is het iedere keer 
weer puzzelen op kantoor met het uitzoeken van 
onleesbare papieren werkbonnen en urenbriefjes? 
Kunnen materialen pas op kantoor besteld worden 
en offertes pas na een paar dagen gemaakt worden 
omdat je er simpelweg niet aan toe komt? 

Dat kan anders! Direct op locatie uren registreren, 

materialen bestellen én offertes maken. Geen dubbel werk 

en vooral geen papieren rommel meer. In de werkbonnen-

app Simple Simon houden medewerkers bij wat ze doen: 

uren, ritten, werkzaamheden en de bestelling van materialen 

registreren ze direct in deze app. Door deze te koppelen met 

SnelStart, bespaar je veel invoerwerk, missen er nooit meer 

werkbonnen en kun je snel de juiste factuur naar je klant 

sturen. Hoe het werkt? Je leest er meer over in dit artikel.  

Geen dubbel werk en vooral geen 
papieren rommel meer

https://www.snelstart.nl/blog/de-oplossing-voor-onleesbare-papieren-werkbonnen
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    Barry heeft de tijd 

Barry’s Bikes heeft drie monteurs in dienst. Een 
monteur zit dagelijks langs de weg, om klanten te 
helpen die tijdens hun fietstocht een lekke band 
krijgen of die zelf niet naar de werkplaats kunnen 
komen. De andere twee vind je in de werkplaats, waar 
ze fietsen repareren, een onderhoudsbeurt geven of 
nieuwe fietsen klaarmaken voor de kopers.

In het begin schreef elke monteur op een briefje welke 

onderdelen hij had gebruikt en hoe lang hij bezig was 

geweest. Daarna bedacht Barry dat een officiële papieren 

werkbon wel handig was, maar ook die bleken zoek te raken 

of waren onleesbaar. De bestelling van onderdelen deed 

Barry in de avonduren, hoewel hij dan eigenlijk liever zelf 

op zijn ATB een rondje door de duinen racete. De slimme 

app van Simple Simon bleek de oplossing: elke monteur 

(en Barry zelf) voert tijdens de klus tijd, onderdelen en 

ritten in. De ingevoerde gegevens komen rechtstreeks in 

SnelStart binnen, waar ze automatisch worden verwerkt 

en onderdelen kunnen direct worden besteld. Klanten zijn 

sneller geholpen, facturen eerder de deur uit. En Barry?  

Die stapt weer drie keer in de week ‘s avonds na het werk  

op de fiets.  

een voorbeeld
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Orders uit je webshop direct 
verwerkt in je administratie 

Orders dubbel verwerken, dat hoeft toch helemaal 
niet? Klopt! Dankzij bijvoorbeeld de oplossingen van 
onze softwarepartner SforSoftware worden orders uit 
de webshop direct verwerkt in je administratie in 
SnelStart. Ook hier geldt weer: minder administratief 
werk, dus meer tijd over om je webshop uit te breiden. 
Kortingen worden verwerkt in je boekhouding, je 
voorraad is up-to-date, ook als je via meerdere 
kanalen verkoopt, klanten worden herkend, waardoor 
je in één overzicht de bestelhistorie kunt inzien 
en je hoeft nieuwe artikelen maar op één plek 
toe te voegen. SforSoftware is de schakel tussen 
jouw webshop - in bijvoorbeeld WooCommerce, 
Bol.com, Magento - en SnelStart. Meer over hun 
webshopoplossingen lees je hier.  

Heb jij een webshop in Mijnwebwinkel, Lightspeed of CCV 

Shop dan is onze softwarepartner Combidesk de oplossing 

om jouw boekhouding te automatiseren. 

Je hoeft nieuwe artikelen maar op één 
plek toe te voegen

https://www.sforsoftware.nl/
https://www.sforsoftware.nl/koppelingen/s-connect
https://combidesk.com/integrations/SnelStart
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    Barry stuurt op cijfers

Naarmate Barry’s Bikes groeit, wordt het voor Barry 
steeds moeilijker om grip te houden op zijn financiën. 
Tijdig bijsturen, in de gaten houden welke producten 
het meest opleveren, het is vaak giswerk en daar wil 
Barry vanaf. 

Met hulp van een softwarepartner koppelt Barry zijn 

webshop aan zijn boekhouding in SnelStart. Ook de andere 

kanalen - hij verkoopt inmiddels ook via Bol.com en Amazon 

- worden in het geheel geïntegreerd. Zo houdt Barry 

voortaan goed in de gaten via welke kanalen de verkoop 

wel of niet genoeg oplevert, verkoopt hij nooit meer een 

fiets die net in de fysieke winkel is verkocht en zorgt hij dat 

er automatisch een inkooporder klaar wordt gezet voor 

onderdelen of zelfs hele fietsen. Barry vond het wel eens 

lastig dat hij steeds meer ‘directeur’ werd en steeds minder 

‘fietsenmaker’. Met de automatisering van zijn administratie 

staat Barry sterk in beide rollen en kan hij op professionele 

manier sturen op een succesvolle toekomst.  

een voorbeeld

Wil je meer lezen over de voordelen van een koppeling 

tussen je boekhouding en je webshop? Dan vind je dit 

misschien interessant. 

https://www.snelstart.nl/blog/hoe-je-nooit-meer-uren-aan-je-webshop-boekhouding-besteedt
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Documentverwerking  
automatiseren 

Het handmatig verwerken van facturen, bonnen of 
declaraties kost veel tijd en is foutgevoelig. Ook het 
terugzoeken van een document is tijdrovend: waar 
is het document gearchiveerd en is het op de juiste 
manier in de administratie gezet?  

Basecone is dé standaard op het gebied van 

digitale document-verwerking. Door SnelStart te 

koppelen met deze software krijg je meer grip op het 

documentverwerkingsproces: elke factuur, bon of declaratie 

die in Basecone binnenkomt, wordt realtime automatisch 

verwerkt in je boekhouding in SnelStart. Relevante 

leveranciersgegevens worden opgehaald en opgeslagen 

boekingsregels zorgen voor een zo compleet mogelijk 

boekingsvoorstel. Je ziet in één oogopslag waar facturen 

blijven, declaraties kunnen snel worden ingediend en 

geautoriseerd, en je vindt alle documenten eenvoudig terug. 

Hier vind je meer informatie over de koppeling tussen 

SnelStart en Basecone, zoals een stappenplan voor het 

maken van de koppeling.  

https://www.snelstart.nl/basecone
https://www.snelstart.nl/basecone
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Wekelijks nieuwe koppelingen 
- welke past bij jou? 

Elke week worden er nieuwe koppelings-
mogelijkheden toegevoegd in SnelStart. Dit boekje 
geeft daarom maar een paar voorbeelden, om je 
ervan bewust te maken dat er heel veel mogelijk 
is. Wil je meer weten over het koppelen van andere 
softwareoplossingen aan je SnelStart-boekhouding? 
Kijk dan eens op onze website of neem contact op 
met een van onze implementatiepartners om de 
mogelijkheden te bespreken.  

www.snelstart.nl/koppelingen
https://www.snelstart.nl/ImplementatiePartners
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SnelStart maakt boekhouden makkelijk. Als jij druk bezig 

bent je bedrijf uit te bouwen dan wil je zo snel mogelijk klaar 

zijn met je boekhouding. Bonnen inscannen, facturen maken, 

bankmutaties automatisch verwerken, btw-aangifte doen, je 

hebt het zo voor elkaar. Zo kun je door met het échte werk. 

Dit boekje is voor jou.  
Van SnelStart.  

In 7 simpele stappen naar een  
geautomatiseerde administratie met SnelStart

Lees meer over het gratis 7-stappen programma

https://www.snelstart.nl/tijdbesparen/v2?utm_source=e-book-Tijdbesparen&utm_medium=ebook&utm_campaign=tijdbesparen
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Jonneke Duin is tekstschrijver en 
content-marketeer. Bij SnelStart  
en al jaren als freelancer. 
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Over de schrijver

‘Schrijven doe ik al zolang ik me kan herinneren. Mijn 

moeder gaf me een pen en papier toen ik als eenjarig meisje 

in de box zat. Ik was uren zoet.’ 

E-books en blogs schrijft Jonneke vanuit haar ervaring als 

ondernemer. Omdat ze veel heeft geleerd van alles wat fout 

ging (en dat was nogal wat). Dat helpt jou dan weer vooruit. 

Dit boekje is samengesteld door Jonneke Duin aan  

de hand van eerder geschreven blogs van collega’s 

Marjolijne van der Ven en Stephanie Bosma-Rijk.  
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De inhoud van dit boekje is met de grootste zorg 

samengesteld. Toch kan het zijn dat de regels inmiddels zijn 

aangepast, of jouw situatie onder de uitzonderingen valt. 

Check daarom altijd met je boekhouder of accountant of je 

het goed doet. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan  

de Belastingdienst.
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