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Betreft: Consequenties wijzigingen Europees betalingsverkeer (SEPA) voor de Exact Globe 
administratie. 
 
Geachte klant, Exact Globe gebruiker, 

Hierbij informeren wij u over de consequenties van de ontwikkelingen binnen het Europese 
betalingsverkeer voor uw Exact Globe administratie. De ontwikkeling houdt in dat vanaf 1/2/2014 
iedereen in Nederland en Europa een IBAN code krijgt toegevoegd aan het bankrekeningnummer.  

Handmatig /automatisch doorvoeren van IBAN codes aan de bankrekeningnummers in uw Exact 
administratie?  
Momenteel kunt u in Exact Globe de IBAN codes al handmatig invoeren bij de debiteuren en 
crediteuren. Met de update van Exact (release 405) kunt u banknummers exporteren naar een csv 
bestand. Dit bestand kan worden aangeleverd bij de NVB (Nederlands Vereniging van Banken). Na 
een paar dagen geven deze een bestand terug met daarin de IBAN nummers van de bankrekeningen. 
Deze kunnen dan weer geïmporteerd worden in Exact Globe. Voor meer informatie zie: 
http://www.exact.nl/sepa/sepa-iban-stappenplan. De rekeningnummers van crediteuren dient u 
sowieso handmatig aan te passen. Hieronder vindt u de gevolgen waar u mee te maken krijgt en die 
u voorafgaand aan 1 februari 2014 doorgevoerd moet hebben: 
 
Inkoopfacturen c.q. crediteuren 
1.  Alle crediteuren die u ingevoerd heeft mét bankrekeningnummer, dient u te wijzigen. Het 

bankrekeningnummer dient dan de IBAN code voor het ‘oude’ bankrekeningnummer te 
krijgen. In de komende tijd zult u steeds vaker de IBAN code gaan zien op inkoopfacturen, 
deze kunt u dan overnemen in uw administratie. 

 
Patiëntdeclaraties c.q. debiteuren 
1.  Mocht u gebruik maken van automatische incasso voor particulieren, dan dient u de 

bankrekeningnummers van deze particulieren te wijzigen. Pharmapartners is bezig met de 
realisatie hiervan in Medicom/Pharmacom. Het is ons nog niet bekend wanneer dit 
gerealiseerd wordt. Mocht u geen automatische incassomogelijkheid voor particulieren 
hebben, dan is er niets aan de hand. 

 
Zorgverzekeraars c.q. debiteuren 
1. Het is raadzaam om bij rekeningnummers van zorgverzekeraars de IBAN en BIC codes in te 
 voeren.  
 
Eigen bankrekening nummer in Exact 
1. U dient uw eigen bankrekeningnummer te wijzigen in Exact.  
 
Zie voor meer info: http://www.exact.nl/sepa/sepa-iban-stappenplan 


