MIJNWEBWINKEL.nl
KOPPELEN aan iMUIS Online
Webshopbestellingen automatisch
verwerken in iMUIS Online

STAP 1. U heeft een webshop via MIJNWEBWINKEL.NL.

STAP 2. Sluit een abonnement af voor iMUIS Online
Sluit een abonnement af op iMUIS Online.
2.1 Werk je zonder accountant?
Abonneer je via: www.imuisonline.com/mijnweb.
De link staat eveneens vermeld op de website van Mijnwebwinkel.nl.
2.2 Werk je met accountant?
Sluit een abonnement af op iMUIS Online via de website van je accountant of neem
persoonlijk contact met hem of haar op.

STAP 3. Financiële instellingen iMUIS Online
Wij adviseren je vooraf te controleren of je Paymentprovider (bijvoorbeeld: Mollie, Buckaroo,
Paypal). de optie aanbiedt om MT940 bestanden te downloaden (zie Appendix A)
3.1. Ga naar www.imuisonline.com/mijnweb indien je zonder accountant werkt of login in
iMUIS Online via de website-url die je via je accountant hebt ontvangen. Klik op de button
[Inloggen].

3.2. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.

3.3 Grootboekrekeningen aanmaken of wijzigen:
In iMUIS Online kan je via de volgende stappen een grootboekrekening aanmaken:
Menu-optie [Financieel] – [Grootboek] – [Tabellen / Stamgegevens] – [Grootboek].






Grootboekrekeningnummer - Omzet webbestellingen (bijvoorbeeld rekeningnummer
8006).
Je kan uiteraard meerdere grootboekrekeningen aanmaken. Zo kan je een splitsing
maken naar verzendkosten,
betaalkosten, omzet binnenland, omzet
buiten EU etc.
Tussenrekening Paymentprovider*
(bijvoorbeeld rekeningnummer 2020 of
1011). Wij adviseren je dit na te vragen
bij je accountant of boekhouder.
Soort rekening = Activa (Balans
rekening).
Nadat de tussenrekening is
aangemaakt, zie je het overzicht van
alle grootboekrekeningen. Selecteer de
Tussenrekening Paymentprovider
(bijvoorbeeld: rekeningnummer 2020 of
1011) en klik op de button [Bankrekening].



Voeg het bankrekeningnummer toe van de Paymentprovider. Zo kan je de transacties
(MT940 bestanden) automatisch afletteren (zie Appendix B)..

3.4 Dagboeken aanmaken:
In iMUIS Online kan je via de volgende stappen een
bankrekening aanmaken:
Menu-optie [Bankieren] – [Tabellen / Stamgegevens]
– [Bankrekening].




Dagboek: Webbestellingen (bijv. nummer 12).
Soort dagboek: Verkoop / Debiteuren
In dit dagboek worden de verkoopjournaalposten
automatisch aangemaakt.
Dagboek: Naam Paymentprovider (bijvoorbeeld
nummer 75 - Mollie).
Soortdagboek: Bank
Tegenrekening: Tussenrekening Paymentprovider
(2020)

3.5. Bankrekening aanmaken:
Je Paymentprovider is natuurlijk geen echte bank,
maar als je MT940 bestanden wilt downloaden, dan
dien je hiervoor in iMUIS Online een Bank toe te
voegen.


Voeg een Bankrekening toe.
- Soort Bank: de Paymentprovider.
(staat deze er niet tussen, dan selecteer je
Buckaroo)
- Dagboek: Naam Paymentprovider
(bijvoorbeeld 75 Mollie).

STAP 4. Omgevingscode (sleutel) iMUIS Online boekhouden
4.1 Maak verbinding tussen het iMUIS Online boekhoudpakket en Webwinkelfacturen.nl. Klik
op de menu-optie [Beheer] en start het programma [Verbindingen].

4.2 Klik op de button [Verbindingen]

4.3 Er wordt een lijst met softwareapplicaties en partners getoond waar MUIS Software een
koppeling mee heeft gerealiseerd. Zoek [Webwinkelfacturen.nl] en klik op de button
[Verbinding].

4.4 Vul in het veld [Wachtwoord] het iMUIS
Online wachtwoord in.

4.5 Er is een iMUIS Online omgevingscode
gegenereerd (sleutel). Klik op [Naar
Klembord].
4.6. Vul deze omgevingscode in bij stap
(Installatie koppeling).

STAP 5. Token (sleutel) Mijnwebwinkel.nl
5.1 Mijnwebwinkel heeft een verticaal menu. Links in uw
beeldscherm klikt u onder de [Instellingen] op het
programma [API].
5.2 Klik op de button [Token toevoegen].
5.3 De connectie met MijnwebWinkel wordt gelegd door
middel van een sleutel. Zie het onderstaande voorbeeld.






Je selecteert bij [Versie] – [API] , de Feed versie 1.1.
Bij de omschrijving vul je bijvoorbeeld in “Mijnwebwinkel koppelen aan mijn iMUIS
Online boekhouding”.
De token (sleutel) wordt automatisch gegenereerd na het invullen van dit formulier.
Kies voor [Opslaan]

5.4 Met de token van Mijnwebwinkel kan de koppeling gegevens uit je webwinkel lezen
zonder dat je een gebruikersnaam en wachtwoord hoeft af te geven. Je loopt dus geen
gevaar dat onbevoegden op jouw account kunnen inloggen.

STAP 6. Abonneer u via Webwinkelfacturen.nl
Ga naar de website van http://www.webwinkelfacturen.nl/koppeling-mijnwebwinkel-imuis.php
en registreer je voor de koppeling.
Je ontvangt een e-mail met een installatie-url (link). Deze heb je nodig bij stap 7 van deze
handleiding.

STAP 7. Installatie koppeling
Als je de API token in Mijnwebwinkel (ref. 5.4) en de
omgevingscode in iMUIS Online hebt aangevraagd (ref. 4.6)
kun je de koppeling tussen beide systemen leggen.
7.1 Na je aanmelding via Webwinkelfacturen.nl heb je een email ontvangen, waarin een installatie-url is toegevoegd. Open
deze URL.
7.2 Op je beeldscherm zie je het eerste instellingen-scherm.
Met dit scherm leg je de connectie met je Mijnwebwinkel
webwinkel door de Mijnwebwinkel API token (ref. 5.4)) en de
iMUIS Online omgevingscode (ref. 4.6) in te vullen (zie stap 4).

7.3 In het installatiescherm wordt de volgende vraag gesteld: “Hoe wilt u de verkopen
overzetten naar MUIS?”.


Wil je dat de verkoopjournaalpost direct in de financiële administratie wordt
aangemaakt nadat je de factuur vanuit Mijnwebwinkel hebt verzonden? Kies dan voor
de optie [Verkopen overzetten naar MUIS boekingen]. Vervolgens klik je op de button
[Ga verder].

7.4 In het tweede installatiescherm kan je de grootboekrekeningen en het dagboek
vastleggen. Indien je achteraf een andere grootboekrekening of dagboek wilt koppelen, dan
kan je deze alsnog aanmaken in iMUIS Online. Door het scherm te verversen (F5), zijn deze
zichtbaar om alsnog te selecteren.


Klik vervolgens op installeren en de koppeling is geactiveerd.

7.5. Via Webwinkelfacturen.nl krijg je toegang tot een persoonlijk Dashboard. Zo weet je
altijd welke bestellingen zijn doorgezet naar je boekhouding. Ook kan je daarin achteraf
instellingen wijzigen. Graag verwijzen wij je naar Appendix C.

APPENDIX A - PAYMENTPROVIDERS – SEPA BESTAND (MT940
DOWNLOADEN)
Op dit moment kan je bij de volgende Paymentproviders SEPA bestanden (MT940) inlezen.
Staat jouw Paymentprovider hier niet tussen? Neem dan altijd contact op met je
Paymentprovider. Wellicht bieden zij dit wel aan of via een andere optie. Zo kunnen
bijvoorbeeld Paypal transacties ook via CSV-bestand worden ingelezen in iMUIS Online.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buckaroo – MT940 (binnenkort automatisch bijgewerkt in je boekhouding).
Mollie - MT940
Paytor – MT940
Sisow – MT940
MultiSafePay - MT940
Afterpay – MT940
Paypal – CSV inlezen (c.q. aangepast CSV-bestanden uit Paypal worden niet
herkend. Let dus op dat u hieraan geen data toevoegt.
8. Of vraag je Paymentprovider of zij een SEPA mt940, switft940, CAMT.53 of CAMP53
kan aanleveren. Deze kan je inlezen in iMUIS Online Bankieren.
Indien jouw Paymentprovider geen enkele mogelijkheid bied om transacties (MT940bestand) in te lezen, dan kan je in iMUIS Online altijd handmatig betaalde facturen afletteren.
Helaas is het uitbetaalde bedrag van je Paymentprovider niet gelijk aan de openstaande
post(en). Dit komt doordat de Paymentprovider kosten inhoudt. Deze zal je in deze situatie
dus handmatig moeten verwerken.

APPENDIX B - BANKIEREN IN iMUIS ONLINE
De bestelling is als openstaande post geboekt in de financiële administratie. Ondanks dat je
klant wellicht per creditcard of iDEAL heeft betaald, betekent dit niet dat het betaalde bedrag
direct op je bankrekening zoals ABN AMRO, Rabobank, ING staat. Via de volgende stappen
zorg je ervoor dat betalingen zo efficiënt mogelijk in de administratie worden verwerkt.
1
2
3
4

Download het SEPA MT940, swift940, CAMP53 of CAMT.53 bestand van je
Paymentprovider.
Selecteer in het programma [Afschriften inlezen] de Bankrekening van je
Paymentprovider (Mollie, Buckaroo, Sisow, MultiSafepay, Paypal etc.).
Lees het SEPA afschriftbestand MT940, swift940, CAMT53, CAMP.53 of CSV (Paypal)
in via: [iMUIS Online] –[Bankieren] – [Afschriften inlezen].
Via het programma Afschriften inlezen worden de openstaande posten afgeletterd. Na
herkenning worden deze automatisch geboekt in het dagboek Paymentprovider (ref. 6.2).

Journaalpost

aan

2020 (of 1011) Tussenrekening Paymentprovider €100,(deb. Nr)
Debiteur
€100,-.

5

Worden de journaalposten niet of deels herkend? Dan kan je desgewenst in iMUIS
Online herkenningscodes toevoegen in het programma [Afschriften inlezen]. Dit kan een
kenmerk (omschrijving) zijn die telkens wordt meegegeven in het SEPA-bestand welke je
hebt gedownload bij je Paymentprovider. Met als doel dat de openstaande
verkoopjournaalposten worden gematched met deze betaaltransacties.

6

Het bedrag wordt via je bankrekening uitbetaald door je Paymentprovider minus de
transactiekosten.
Journaalpost

1010
ABN AMRO Bank
aan 2020 (of 1011) Tussenrekening Paymentprovider

€99,50,€99,50

Het verschil op de tussenrekening 2020 of 1011 zijn de betalingskosten.

7

Ontvangst factuur Paymentprovider. Hierop staan de transactiekosten. Deze zijn reeds
betaald door inhoudingen. Deze factuur boek je als volgt:
4130
Betalingskosten
€0,50,aan 2020 (of 1011) Tussenrekening Paymentprovider
€0,50

Hiermee loopt de tussenrekening van je Paymentprovider weer glad.

APPENDIX C - INSTELLINGEN KOPPELING WIJZIGEN
WEBWINKELFACTUREN.NL
Iedere klant bij Webwinkelfacturen.nl krijgt toegang tot een persoonlijk Dasboard. Hiermee
heb je inzicht in welke webbestellingen zijn doorgezet naar je boekhouding en wordt de
koppeling actief gemonitord c.q. gecontroleerd. Zo weet je altijd welke orders zijn doorgezet,
maar ook welke niet (bijvoorbeeld door een foutieve instelling). Zo wordt je actief
geïnformeerd, maar kan je ook de configuratie instellingen wijzigen.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar: http://www.webwinkelfacturen.nl/faq

