
  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Online boekhoudpakket 

Rabo Internetbankieren 
Professional 

Met de functie ‘Online Boekhoudpakket’ kunt u betaalopdrachten, incasso-opdrachten, informatie over saldi 

en transacties over en weer uitwisselen. Zodra de koppeling voor de gewenste rekeningen (maximaal 30) is 

gemaakt, wordt voor elk als dusdanig ingestelde rekening op iedere dag informatie over saldi en transacties 

van de voorgaande dag geleverd. 

Kijk op https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/service/online-bankieren/internetbankieren-aan-boekhoudpakket-

koppelen/ welke boekhoudpakketten binnen Rabo Internetbankieren Professional op dit moment te koppelen zijn. 

 

Maken en onderhouden koppeling 

Het maken en onderhouden van de koppeling is alleen 

voorbehouden aan gebruikers met de rol Eigenaar of 

BeheerderPlus. U kunt in uw overeenkomst meerdere 

boekhoudpakketten koppelen.  

U kiest voor uw boekhoudpakket en daarna voor 

'Rekeningen onderhouden'. U komt bij het 

inlogscherm van uw boekhoudpakket. Vul de 

inloggegevens van het account van uw 

boekhoudpakket in. Er mag met deze gegevens geen 

boekhoudkoppeling in een andere overeenkomst 

actief zijn. 



 

 

 

 

 

 

Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele 

of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank.  
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Binnen het boekhoudpakket kunt u aangeven welke functionaliteiten u per rekening wilt gebruiken of wijzigen. Daarna 

ondertekent u met de Rabo Scanner, waarmee de koppeling of de wijziging definitief wordt. 

Let op! Het kan voorkomen dat bij een of meerdere rekeningen voorzien is van een i-teken met de melding ‘voor dit product 

zijn afwijkende autorisaties ingesteld’. Dit betekent dat de rekening niet gebruikt mag worden voor een of meerdere 

functionaliteiten (Transacties, Betalingen en/of Incasso). U kunt dan gewoon verder gaan en gebruik maken van rekeningen 

onderhouden voor die functionaliteiten die wel zijn toegestaan. 

 

Als u kiest voor ‘Alles ontkoppelen’ verbreekt u de automatische koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en uw 

boekhoudpakket. Nadat u heeft ondertekend met de Rabo Scanner, is de ontkoppeling definitief geworden. 

 

 

Opdrachtbestanden 

Betaal- en/of incasso-opdrachten die zijn aangemaakt binnen uw boekhoudpakket worden automatisch verzonden naar Rabo 

Internetbankieren Professional. Deze kunt u na ongeveer 30 minuten raadplegen via de optie ‘Opdrachtbestanden’ - 

‘Verzenden’. De namen van de bestanden zijn hetzelfde als in uw boekhoudpakket. U kunt de inhoud van de bestanden 

bekijken door de bestandsnaam aan te klikken. Voordat de betaal- en/of incasso-opdrachten daadwerkelijk uitgevoerd 

worden, dient u de vanuit het boekhoudpakket geïmporteerde bestanden te ondertekenen. Als u de opdrachten niet wilt 

laten uitvoeren, dan kunt u deze hier verwijderen. 

 

U kunt een alert ontvangen via sms en/of e-mail zodra er een bestand klaar staat om te tekenen. Deze alert stelt u in via ‘Zelf 

regelen’ – ‘Rabo Alerts’. 

 

De afzonderlijke batches van de reeds verzonden opdrachtbestanden kunt u raadplegen bij ‘Opdrachtbestanden – 

Verzonden’. 

 

 

 

 


