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                Tijd besparen? 

Groeit de activiteit in uw webshop? Levert het veel werk op om de 

orders over te nemen in SnelStart? Dan heeft S or Software de op-

lossing. S-Connect is door S for Software ontwikkeld voor het kop-

pelen van webshops aan SnelStart. Met S-Connect Mijnwebwinkel 

boekhouding kunnen orders uit Mijnwebwinkel worden ingelezen als 

verkoopboeking/verkoopfactuur in SnelStart. Dat kan automatisch op 

een instelbaar interval, of handmatig met een enkele muisklik. 

 

 

                       Koppeling 

In het veld ‘koppeling Mijnwebwinkel’ kan u opgeven bij welk Mijn-

webwinkel-ordernummer S-Connect moet beginnen met inlezen van 

de orders. S-Connect zal bij het inlezen dit nummer steeds automa-

tisch ophogen. Ook wordt er gevraagd om een sleutel, hiermee re-

gelt u de toegang van S-Connect tot uw webwinkel.   
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                 Aansluiting  

U kunt S-Connect helemaal instellen zoals u zelf wilt. U bepaalt in S-

Connect hoe de gegevens uit Mijnwebwinkel worden vertaald naar 

uw SnelStart-administratie. 

Markeer als ongelezen: Nieuwe boekingen snel herkennen? Acti-

veer dan de optie ‘markeer als ongelezen’ in S-Connect, de boekin-

gen die S-Connect aanmaakt worden vetgedrukt weergegeven in 

SnelStart. 

 Koppeling grootboekrekeningen: Bij de instellingen in S-Con-

nect kunt u per soort de juiste grootboekrekeningen instellen. Er 

wordt een uitsplitsing gemaakt in de volgende soorten omzet : 

 Omzet 

 verzendkosten 

 betalingskosten  

 korting 
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                                   Klanten 

U kunt zelf instellen hoe S-Connect omgaat met klantgegevens.   Her-

kenning van klanten is een belangrijk item bij het koppelen van web-

shops of andere systemen. In een webshop is in de meeste gevallen 

geen klantnummer bekend, tenminste niet aansluitend met SnelStart. 

En ook in andere pakketten is het niet altijd mogelijk om een goed 

klantnummer vast te leggen voor in de administratie. Omdat de prak-

tijksituaties wisselen, is instelbaar gemaakt hoe u de herkenning door 

S-Connect wilt laten plaatsvinden. De volgende opties zijn mogelijk;  

 Klantcode 

 E-mailadres 

 Klantcode of e-mailadres 

 E-mailadres én verzendpostcode 

 Klantcode of e-mailadres en verzendpostcode 

 Slim 

Voor de verwerking van klantinformatie uit de Mijnwebwinkel-order 

in SnelStart, kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:  

 Alleen toevoegen 

 Toevoegen en bijwerken 

 Handmatig 
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                    Planning 

S-Connect geeft u de mogelijkheid om het uitvoeren van taken te 

plannen. Dit kan per profiel, in de instellingen. De beschikbare taken 

worden door S-Connect automatisch weergegeven. Bij een profiel 

van het soort S-Connect Mijnwebwinkel Boekhouding, kunnen al-

leen orders worden geïmporteerd als financiële boeking in SnelStart. 

Daarom staat er in dit geval één taak om in te plannen: Importe-

ren financieel. In de koppeling zit een kolom ‘interval’ hiermee 

kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op dat in-

terval steeds de taak te laten uitvoeren. Zie afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


