
Handleiding Speedbooks Online Cash 

Speedbooks Online Support 0513 – 724 050 

Database koppeling Cash.  

Stap 1.  
Wanneer u inlogt bij Speedbooks online en u heeft nog geen administratie aangemaakt dan krijgt u 

de melding dat er geen beschikbare administraties zijn. Heeft u al een administratie aangemaakt dan 

kunt u verder gaan naar Stap 2.  

U kunt via het mapje links in de taakbalk een administratie aanmaken.  

 

U komt nu in het volgende scherm. 

 

 

Vul hier vervolgens uw bedrijf gegevens in en klik op “bewaren”. 

Ga nu naar Stap 3. 
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Stap 2 
Wanneer u inlogt bij Speedbooks online en u heeft bestaande administratie(s)  dan kunt u de juiste 

administratie selecteren, vervolgens komt u uit op het Dashboard. Binnen het dashboard klikt u 

rechtsboven in op “Administratie bewerken”. 

 

U komt vervolgens in het volgende scherm. 
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Stap 3. 
 

Let op: U kunt niet uw beheerdersaccount gebruiken. Zorg ervoor dat er een aparte gebruiker in 

Cash wordt aangemaakt voor het inlezen van gegevens want anders kunt u na het inlezen met dat 

account niet meer inloggen in Cash. 

Binnen dit scherm selecteert u het kopje “financiële data”. 

 

Onder het kopje “Financieel Pakket” Selecteert u Cash. 

 

Als u Cash gekozen heeft komt het login scherm van Cash naar voren.  

 

Hier kunt u inloggen met uw Cash gegevens + Relatie nummer, druk vervolgens op inloggen. 

Let op: U kunt niet uw beheerdersaccount gebruiken. Zorg ervoor dat er een aparte gebruiker in 

Cash wordt aangemaakt voor het inlezen van gegevens want anders kunt u na het inlezen met dat 

account niet meer inloggen in Cash. 

Als de login is gelukt zullen er administraties beschikbaar zijn onder het tabje “Administratie”.  

- Selecteer hier de juiste administratie die u wilt inlezen.  

- Selecteer bij het kopje “vanaf periode” De periode waar Speedbooks moet beginnen met 

inlezen.   

- Selecteer bij het kopje “Tot en met Periode” tot welke periode Speedbooks de gegevens op 

moet halen.  
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U kunt nu de gekozen periode(s) inlezen door op de knop “Inlezen data” te drukken. 
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Mocht u het willen herstellen dan moet u onderstaande uitvoeren. 

 

Ga naar Instellingen (Beheer): 

 

 

Selecteer de betreffende gebruiker: 

 

 

En vink “API gebruiker” uit: 

 

 

 

 



Handleiding Speedbooks Online Cash 

Speedbooks Online Support 0513 – 724 050 

LET OP!!!!: 

Als met de API gebruiker al eens is ingelogd in een administratie en men logt niet uit en vervolgens 

wordt API aangevinkt dan komt de melding “Server Busy”. Dit is ook het probleem bij de 

hoofdgebruiker. Daarom moet er een aparte gebruiker aangemaakt worden voor de API. Zorg 

ervoor dat de API gebruiker is uitgelogd voordat API wordt aangevinkt! Maak bij problemen liever 

een nieuwe gebruiker aan en open vooral geen administratie! 

 


