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Wij bieden de mogelijkheid om de conversie(s) om op 2 manieren uit te voeren: 

1. De 1 op 1 Conversie zie hiervoor de handleiding. 
https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/Conversie_A_tm_Z.pdf 

Er is dan een beperkte manier om eventuele grootboekrekeningen te vernummeren 

en/of samen te voegen. 

2. Accountancy conversie. 

Een conversie op basis van een standaard grootboekschema (Exact Online Template). 

Bij alle conversies gaan we het grootboekschema hercoderen. 

In deze handleiding gaan we het over de “Accountancy conversie” hebben. 

  

https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/Conversie_A_tm_Z.pdf
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Het process van conversie 

Stap 1 van de Conversie is uw data uit uw administratie op te laden naar onze beveiligde 

cloud omgeving. 

 

Afhankelijk van uw pakket zijn er drie manieren om data uit administratie te halen. 

1. Via onze eigen connectors; 

a. AccountView; 

b. Davilex offline; 

c. Exact Globe; 

d. Imuis; 

e. Navision (alleen financieel); 

f. Multivers; 

g. SnelStart SQL; 

h. En overige pakketten op aanvraag. 

2. Directe webkoppeling (voor Twinfield en Afas); 

3. Op basis van auditfile xml 2 en auditfile xml 3; 

Zodra u klant bij ons wordt krijgt u toegang tot de juiste connector. 

Het proces ziet er als volgt uit. 

 

Tijdens installatie zullen wij u voorzien van de juiste software. 

Voor bijlages en documenten wij hebben standaardoplossingen voor Basecone, Elvy, 

Paperless of als de documenten al in uw administratie staan. Hierbij kunnen maatwerk kosten 

worden berekend.  



OVERSTAPSOFTWARE  
CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY 

 

Nadat de connectie gelegd is met uw boekhouding kunnen we gaan beginnen met de 

inrichting van het conversie proces. 

De volgende stappen moeten we dan doorlopen. 

1. Het inlezen van de meeste standaard administratie uit uw bronpakket. 

Dit is de administratie waar altijd het rekening schema van over gekopieerd is. 

Of u kunt de administratie gebruiken met meest grote standaard rekeningschema. 

2. Dan dient in Exact Online uw template administratie ingericht te zijn, deze dient 

minimaal te bevatten: 

a. Grootboekschema. 

b. Verdichtingen. 

c. Dagboeken (Maar niet de bankrekeningen). 

Voor de rest dien de dagboeken zoveel mogelijk overeen te komen met de 

conversie administratie. Dus gebruikte u altijd een dagboek voor 

afschrijvingen, investeringen, betalingen onderweg en beginbalans. Maak 

deze dagboeken dan ook aan in de template. Dit gaat u tijd schelen. 

d. Instellingen van de administratie maar zet datum controle uit. 

e. Inrichting materiele vaste activa. 

f. Betalingscondities. 

g. BTW inrichting. 

h. Niet de periode tabel boekjaren. 

3. Als het nieuwe rekeningschema voor meer dan 80% afwijkt van het oude 

rekeningschema dan hebben wij een is wat wordt lijst nodig in Excel. 

Dus een lijst met het oude grootboekrekeningnummer en daarnaast het nieuwe 

exact grootboekrekening. We kunnen grootboekrekeningen gaan samenvoegen. 

Wij zullen u begeleiden in het inlezen van de coderingslijst. 

4. Het koppelen in onze website met uw Exact online template 

Als u ingelogd bent op onze website krijgt u de volgende opties te zien. 
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Kies voor stap 1. 

  

Vervolgens krijgt u het onderstaande scherm te zien 

 

Klik op stap1: Oauth token koppelen 

U kunt nu de koppeling maken tussen exact online en onze conversie software 
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Nadat de koppeling gedaan is kunt u naar stap 2 

  

Hier selecteert u de standaard template administratie. U kunt per client telkens maar 1 

template selecteren. Heeft u meerdere templates dan moeten wij meerdere cliënten gaan 

aanmaken. Deze hebben we een andere Exact Online gebruiker nodig. 

Doet u later aanpassingen in uw Exact template dan dient u de bovenstaande stappen te 

herhalen.  
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Conversie van uw data  

We gaan nu via de connector uw adminstratie inlezen in onze cloud omgeving. 

Het inlezen hebben wij aparte handleidingen voor: 

 

Onder stap 2 ziet u de bronnen, in dit geval heeft de client toegang tot auditfiles, Twinfield en 

connectors 

  

Als u drukt op Connector, verschijnt het onderstaande scherm. 

 

In dit geval ziet u 2 administratie. Met een groene balk betekent dat alle documenten zijn 

omgezet. Met een gele balk betekend het dat de administratie nog niet alle documenten 

verwerkt heeft. Dus deze kunt u nog niet klaarzetten voor de conversie. 
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Als de documenten allemaal omgezet zijn, kunt u naar Stap 3, het inlezen van de data in onze 

conversie tabellen. 

Stap 3: klaarzetten voor conversie 

Als alle documenten opgehaald zijn kunt u de administratie klaarzetten voor conversie

 

Dit doet u door naar de Homepagina te gaan en te klikken op [Conversie] bij stap 3. 

 

Vervolgens selecteer u links u client en dan ziet u bij rechts de administraties staan. 

U zie de nieuwe administraties nog niet staan. Om deze toe te voegen drukt u op 

[Administratie toevoegen]. Hierna krijgt u het onderstaande scherm te zien. Selecteer het 

tabblad waar de bron vandaan komt. En u selecteert hierna de juiste administratie. 
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En druk knop [Overzetten connector] 

 

Vervolgens krijgt u het onderstaande voortgang scherm te zien. Dit kan even duren. 

 

U ziet bijna alle topics gevuld worden. 
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Door op conversie te klikken gaat u weer terug naar de hoofdpagina. 

U hoeft niet te blijven wacht u kunt ook gewoon naar de hoofdpagina gaan en na 2 minuten 

de pagina vernieuwen. 

 

U ziet nu de nieuwe administratie er tussen staan. Als u nu klikt op de administratie die wilt 

gaan verwerken en vervolgens klik op de groene knop [Verwerken]. Komt u de wizard voor 

conversie terecht. U ziet dan 7 tabbladen. De tabbladen Grootboeken, Dagboeken en 

Controle zijn het belangrijkste. 
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Coderen grootboek 

 

U dient alle grootboekrekeningen te voorzien van een nieuwe grootboekrekening deze kunt u 

selecteren door in de kolom EOL_LEDGER een omschrijving of code in te tikken. 

Tip de eerste keer kunt u het beste de gehele template administratie geheel coderen. Deze 

template kunt hierna hergebruiken als standaard. 

Als het geen template administraties is kunt u het beste eerst alle ongebruikte 

grootboekrekeningen verwijderen. 

 

 

Hierna ziet alle nog te coderen grootboekrekeningen 
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Als u op Type inladen van standaard klikt worden de standaard mapping geladen. 

 

Onder aan de lijst van nog te coderen grootboekrekeningen ziet u de lijst van gecodeerde 

grootboekrekeningen. 

 

Door een grootboekrekening kunt u mapping maken. 
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Denk eraan u zal alle grootboekrekeningen moeten doen. 
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Stel u heeft een grootboekrekening die echt niet voorkomt in de template en u wilt deze 

gewoon meenemen naar Exact Online. Hiervoor is de kolom Nieuw. U dient vervolgens wel 

het EOL_Type te selecteren.  

Heeft u omzet, kostprijs of een bankrekening waar u de oude omschrijving wilt bewaren zet 

dan een vinkje bij [Bewaar omschrijving]. 
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Wilt u een administratie bewaren als template administratie gaan naar de conversie pagina 

en druk op [Standaardinrichting] u kunt hierna de juiste administratie selecteren.  
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Coderen dagboek 

Bij de dagboeken werkt het net zoals bij de grootboekrekeningen u kunt deze koppelen aan 

de standaard of eventueel kiezen om nieuwe dagboeken aan te maken. Denk aan het type 

van de dagboeken inkopen/verkopen/memoriaal/bank. 
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Keuze type conversie 

Scherm Controle 

 

U kunt nu kiezen op welke manier u de conversie wilt hebben. 

Denk eraan: bepaalde pakket kunnen alleen op Conversie dagboeken. 

Zoals Yuki, Eboekhouden, Navision, Axapta. 

Hierna laten wij per jaar zien of er verschillen zijn tussen de eindbalans en beginbalans. 

Exact Online heeft namelijk geen begin balans of periode 0. 

De eventuele verschillen corrigeren wij in een apart dagboek.  

Met de knop Accepteer wordt de administratie vrij gegeven om te koppelen met Exact 

online. 
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Conversie 

In Exact online dient een administratie aangemaakt te worden op basis van de template.  

De nieuwe administratie mag nooit een periode bevatten! Nadat dit gedaan is kunt u de 

nieuwe administratie gaan koppelen met de conversie administratie. Het aanmaken van de 

administratie doet op de manier zoals de Exact consultant aan u uitgelegd heeft.  

 

Klik op: geavanceerde inrichting 

 

Selecteer uw template en doorloop de volgende stappen. Exact zal u hierna vragen welk 

boekjaar u wilt gaan aanmaken.  Helaas zult dit boekjaar moeten verwijderen. 
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Na het aanmaken van de administratie gaat u in Exact naar de administratie toe en gaat naar 

het menu stamgegevens. 

Klik op de periode datumtabel.

 



OVERSTAPSOFTWARE  
CONVERSIE NAAR EEN STANDAARDREKENINGSSCHEMA EXACT ONLINE ACCOUNTANCY 

 

 

Selecteer het boekjaar en klik op [Verwijderen]. 

Vervolgens kunt u in exact naar een andere administratie gaan en daar gewoon verder 

werken. 
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Hierna gaat u terug naar onze conversie website en we kunnen nu de conversie data gaan 

koppelen met de door u aangemaakt administratie. 

Klik op de groene pil met het label “Exact gekoppeld”. 

 

Hierna verschijnt een lijst met alle Exact Online administraties die aangemaakt zijn in de 

laatste 30 dagen. Deze administraties worden door Exact Online “division” genoemd.  

 

Per division verschijnt een keuzelijst met conversie administraties die gereed zijn voor 

conversie. Selecteer de juiste conversie administratie bij de division en klik op [Koppel]. 

Belangrijk 

Ziet u de opmerking kan nu niet koppelen of ziet u andere administraties staan die gekoppeld 

zijn met uw accountantskantoor. Dan dient u eerst in exact naar jullie kantoor administratie 

te gaan en dan opnieuw in loggen in onze website op deze pagina. 

Als je op opslaan drukt dan is deze gekoppeld en gaat de conversie naar die online 

administratie 
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Als het koppelen gelukt is dan verschijnt er bij de division een groene knop “Start conversie” 

Hierna drukt u op [Start conversie]. De conversie wordt dan bij ons opgestart. 
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Nu de administratie gekoppeld is verschijnt hij bij ons dat er een administratie klaar is voor 

conversie en kunnen wij de conversie opstarten.  

Vervolgens komt er bij de administraties een geel vakje met Fase x/5. 

Een conversie bestaat uit 5 fases, als het Fase 5/5 is dan is de conversie voltooid. 

 

Als je op [Exact Voortgang] drukt dan zie de detail van de voortgang en ook eventuele fouten. 

 

Als je klikt op de vergroot glas ziet u de oorzaak van de fouten. 
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