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Als je werkt met de MplusKASSA, wil je dat de kassagegevens ook gemakkelijk worden 
opgenomen in je boekhouding. De MplusKASSA koppeling maakt het mogelijk om de 
kassagegevens automatisch op te nemen in de boekhouding. De standaard koppeling bestaat 
altijd uit de Basismodule eventueel uitgebreid met aanvullende modules.    

Basismodule* (verplicht) 

• Kassaomzet per filiaal dagelijks naar boekhouding 
o Kassaomzet per omzetgroep naar grootboekrekeningnummer in de boekhouding 
o Kassabetalingen per betaalwijze naar grootboekrekeningnummer in de 

boekhouding 

• Dagelijkse kasafsluiting 

• BTW naar grootboekrekeningnummer in de boekhouding 

• Betaalwijzen “op rekening”, één bedrag per uitlezing (naar tussenrekening) 

• Kostprijs boeking op grootboek-niveau  

• Breuk, Promotie, Eigen gebruik (BPE) boeking 
* MplusKASSA Q-line vereist  

 

Factuur Module 

• Verkoopfacturen dagelijks financieel geboekt in de boekhouding (als openstaande post, 
op debiteur) 

• Debiteur upload van boekhouding naar MplusKASSA of van MplusKASSA naar 
boekhouding 

Afletteren (toeslag van €150,00): 

• Actualiseren van het openstaande saldo verkoopfacturen in MplusKASSA  
o Stand openstaande posten in de boekhouding wordt overgenomen in de kassa 

• Actualiseren van het openstaande saldo verkoopfacturen in boekhouding 
o Als een verkoopfactuur aan de kassa betaald is, wordt de 

verkoopfactuur/openstaande post in de boekhouding ook bijgewerkt 
* MplusKASSA Q2100 module vereist 

 

Verkooporder Module 

• Verkooporders MplusKASSA, inclusief debiteurgegevens, naar boekhouding t.b.v. 
facturatie vanuit boekhouding 

• Debiteur upload van boekhouding naar MplusKASSA of van MplusKASSA naar 
boekhouding 

• Artikel upload van boekhouding naar MplusKASSA of MplusKASSA naar boekhouding 
* MplusKASSA Q2050 module vereist 

 

Inkoop Module 

• Inkoopleveringen of inkooporders van MplusKASSA naar de boekhouding 

• Inkoopfacturen worden geboekt van MplusKASSA naar de boekhouding 

• Aanmaken crediteur in de boekhouding, indien nodig  
* MplusKASSA Q1500 module vereist 

  



  

 

Artikel & Voorraad Module 

• Artikel upload van boekhouding naar MplusKASSA of van MplusKASSA naar 
boekhouding 

• Bijwerken van voorraad (aantallen) in boekhouding 
* MplusKASSA Q2050 module vereist 

 

Ter informatie: Voor alle functionaliteiten in onze modules geldt dat het betreffende pakket/licentie dit moet 
ondersteunen.  

 

Prijzen 

Voor de koppelingen met MplusKASSA hanteren wij maandelijkse kosten voor het 
gebruik/onderhoud van de koppeling en éénmalige kosten voor de implementatie: 

Maandelijkse kosten per module  

€19,95 per maand, per 3 werkplekken (3 mobiele werkplekken worden als 1 werkplek geteld) 

Eenmalige kosten  

Standaard implementatie Basismodule is €350,00. Voor aanvullende modules hanteren wij een 
éénmalige toeslag: 

o Factuur:   €200,00 (optioneel: OSS inrichting op nacalculatie) 
o Verkooporder:  €200,00 (optioneel: OSS inrichting op nacalculatie) 
o Inkoop:   €200,00 
o Artikel & Voorraad:   €200,00 
o Webhooks:    €100,00 
o Lokale installatie  €200,00 (toeslag voor een lokale installatie van onze software) 

 
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten van dealer/MplusKASSA. 

* Bij meerdere filialen, worden er per filiaal minimaal 3 werkplekken berekend. 

 
Pakketten    

AccountView AFAS CASH 

e-Boekhouden.nl Exact Online* King (via XML) 

King Online (iMUIS) Minox Moneybird 

Multivers Online Reeleezee Twinfield 

Visma eAccounting Yuki  

* Voor grote hoeveelheden data kan het zijn dat het gebruik van Webhooks nodig is á €19,95 per maand. 

 

Pakketten en prijs op aanvraag  

Bakeronline Exact Financials Exact Globe 

SmartEvent Manager Visma Financials Yesplan 

 
  



  

 

MplusKASSA koppelingen op maat 

Onze standaard koppeling, bestaande uit diverse modules, biedt veel functionaliteiten. Mocht 
onze standaard koppeling niet voldoen omdat er specifieke wensen of functionaliteiten gewenst 
zijn, neem dan contact met ons op. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van meerdere pakketten 
zoals ERP systemen en/of event software, diverse locaties met meerdere 
boekhoudingen/administraties. 

 

Een koppeling op maat kan ook interessant zijn voor klanten die meerdere locaties hebben en 
diverse modules nodig hebben uit onze standaard koppeling. Neem altijd even contact met ons 
op om dit te bespreken. 

 

Prijzen 

Voor de MplusKASSA koppelingen op maat hanteren wij maandelijkse kosten voor het 
gebruik/onderhoud van de koppeling en éénmalige kosten voor de implementatie: 

• Maandelijkse kosten vanaf €180,00 

• Eenmalige kosten vanaf €1040,00  
 

Exacte kosten zijn afhankelijk van het resultaat van de inventarisatie en de te koppelen pakketten 
 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten van dealer/MplusKASSA. 


