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Connector Globe / SnelStart / Axapta / Navision / Sap Business One. 
 
Om de data te kunnen converteren naar Exact Online dient u eerst, 
EC_Conversion_Tool_Globe_EOL.zip te downloaden. Vervolgens kunt u deze uitpakken 
in een willekeurige folder dit moet u doen op de PC waarop Globe geinstalleerd is. 

 

Na het uitpakken klikt u dubbel op EC_Conversion_Tool_Globe_EOL om het programma 
te starten en het onderstaande scherm verschijnt. 

 
In dit scherm maakt u verbinding met de SQL server van Globe. 
Voor SnelStart, Axapta, Sap Business One werkt dit hetzelfde. Bij SnelStart moet de 
database wel lokaal staan. 
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Heel belangrijk de Client ID 

 

Deze Clientid krijgt u van ons samen met de mail hoe u in onze website 
https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/ inlogt. In de website kunt alles terug vinden 
aan de hand van deze ID. Geeft u verkeerde ClientID dan zal uw data niet terug te 
vinden zijn. 

 

  



Overstapsoftware 
 

Vervolgens stel de SQL verbinding in 

 

Druk op [...], hierna verschijnt het connect scherm: 

En selecteer voor Globe de Microsoftt OLE DB Providor for SQL server 
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Hierna verschijnt het onderstaande scherm, bij Globe kunt u de naam van de SQL-
server terug vinden als u Globe opstart. In het scherm waar de administraties kan 
selecteren. 99% van de tijd kunt als gebruiker Windows NT Integrated security 
selecteren en hierna de database. Werkt dit niet moet u navraag doen bij 
Systeembeheer met welk account u kunt inloggen op de SQL-server 

 

Hierna haalt de de connectie de naam van de administratie op en kijkt hij welke 
instellingen gebruikt worden. Boekstukdatum of Rapportagedatum. Wij bevellen aan 
gewoon de instellingen te volgen. 

 

Hierna kunt op de knop drukken en data wordt opgeladen naar onze Azure server. De 
duur is afhankelijk van het aantal documenten en aantal regels. Een kleine administratie 
is binnen 10 minuten klaar, een grote administratie kan een dag duren. 
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Na het opladen Kijk altijd het foutverslag na, staan er rare dingen. Meld dit aan ons. 
Ook belangrijk wij converteren documenten mee maar deze mogen niet groter zijn dan 
4 mb. Anders duurt de conversie te lang. Wij hebben een aparte dienst waarmee je alle 
documenten los krijg aangeboden. 

Website overstappen: Na dat de data is opgeladen. 
Nadat de data is opgeladen naar onze database kunt u op de website 
https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/ inloggen om uw data te bekijken. 

Als u inlogt ziet uw de volgende knoppen. 

 
Als data is opgeladen via connector. 

Hierin zie je alle geüploade administraties staan  

 

Deze pagina geeft een overzicht van de administraties die zijn opgeladen. Eventueel 
kunt u hier geüploade administraties verwijderen en opnieuw opladen. 
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Als er documenten in de administratie zijn aangetroffen. Dan verschijnt deze in de 
groene balk. Bijvoorbeeld 0/9/3575.  
Dit betekent dat er 3575 documenten in de bijlages zitten. Na het opladen gaan wij 
automatische de documenten omzetten naar PDF, verkleine want Exact Online 
ondersteunt maximaal 10 mb en je wilt niet dat de conversie weken gaat duren, als wij 
de boekingen 1 voor 1 gaan aanbieden. 

De 9 betekend dat er 9 documenten verloren gegaan zijn. 

0 betekend dat ze allemaal doorlopen zijn en dat u naar Stap 2 kunt gaan. 

  

 

 

 
 


