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Doel van deze handleiding 
De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee 
optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden en werkwijze van de 
gebruiker. Deze handleiding beschrijft hoe de mutaties van uw zakelijke Rabobank 
betaalrekening(en) (RIB-Pro) automatisch worden verstuurd naar, en ingelezen in, uw 
Asperion administratie. 
 
 
Doelgroep 
Doelgroep van de functionaliteit zijn ondernemingen die bankieren bij de Rabobank. 
 
Doelgroep van deze handleiding zijn de administratief verantwoordelijken die zorgdragen voor 
de verwerking van bankmutaties in de financiële administratie(s).  
 
 
 
Deze dienst is mogelijk door een formele samenwerking met : 
 

 
 
 
 
 

 
Disclaimer - Belangrijk! 
 
De bankkoppeling is een samenwerking tussen 2 onafhankelijke partijen: Asperion en de 
Rabobank, elk verantwoordelijk voor hun eigen deel van de koppeling. Met deze disclaimer 
wordt onderstreept dat Asperion alleen verantwoording draagt voor haar deel van de dienst en 
vice versa. Het gebruik van deze functie impliceert de acceptatie van deze disclaimer. SVP 
aandachtig lezen voordat u de functie gaat gebruiken!  
 
Asperion importeert de data uit de aangeboden bestanden precies zoals deze door de externe 
data bron, in dit geval de Rabobank, wordt aangeboden. Asperion controleert, voor zover 
mogelijk, de consistentie van de ontvangen data, maar kan geen enkele garantie geven 
betreffende de timing en de juistheid van de door de externe bron aangeleverde data. Voor de 
correctheid van de gegevens uit externe bronnen die in Asperion worden geïmporteerd, zal 
Asperion nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Het is verstandig om de in 
Asperion geïmporteerde gegevens te controleren op correctheid. Indien de aangeleverde data 
niet correct blijkt te zijn, dan kunt u daar alleen de leverancier van de externe databron op 
aanspreken.  
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1 Bankafschriften, betaal- en incasso opdrachten 
 

Met de online koppeling met de Rabobank worden de mutaties van uw zakelijke Rabobank 
betaal- en/of spaarrekening automatisch ingelezen in uw Asperion administratie. Naast 
bankafschriften is er tevens de mogelijkheid om direct betaal- en incasso transacties naar uw 
bank te versturen. 
 
Het proces waarbij banktransacties en betaalbestanden in het verleden via een handmatige 
export en import moesten worden ingelezen is nu volledig geautomatiseerd. Het grote 
voordeel hierbij is dat dit dagelijks, sneller en nauwkeuriger gebeurt.  
  
De synchronisatie service wordt u aangeboden door Asperion in samenwerking met de 
Rabobank. 
 
Deze handleiding legt uit hoe u deze koppeling kunt aanvragen, activeren en gebruiken. 
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2 Aanvragen van de koppeling 
 
Om de gegevens geautomatiseerd naar Asperion te laten zenden is nadrukkelijk de 
toestemming nodig van de eigenaar van de bankrekening. Alleen deze kan de koppeling 
aanvragen. 
 
Het aanvragen van de koppeling kan eenvoudig via de internet bankier toegang van de 
Rabobank. De bank verwerkt en verifieert de aanvraag en meldt dit, indien accoord, 
rechtstreeks aan Asperion. 

 
 
De dienst kan worden aangevraagd via de website van de Rabobank en/of via uw zakelijke 
internet bankier omgeving: https://bankieren.rabobank.nl/klanten 
 
 
 

 
 
 
Stap 1: Login in uw internet bankier omgeving. 
Stap 2: Ga in het menu naar: Betalen & Sparen > Online Boekhoudpakket > Instellingen 
Stap 3: Kies Asperion bij het boekhoudpakket en klik op Rekeningen onderhouden. 
 
Na de aanvraag vanuit de Rabobank internetbankier omgeving, wordt u doorgestuurd naar de 
login pagina van Asperion. Na het inloggen worden de rekeninggegevens aan uw 
administratie gekoppeld.  
 
 

 

https://bankieren.rabobank.nl/klanten
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U krijgt nu een scherm, waar de geactiveerde rekeningen worden getoond.  
 

 Selecteer bij elke rekening de administratie waar deze bij hoort 

 Vink aan welke gegevens gekoppeld moeten worden 

 Controleer deze instellingen voordat u ze opslaat 
 
Geen dagboek? 
Als er nog geen dagboek vermeld wordt, dan heeft Asperion in de geselecteerde administratie 
geen dagboek gevonden dat aan deze rekening gekoppeld is. Dat is geen probleem maar in 
dat geval werkt koppeling pas nadat zo’n dagboek voor deze rekening alsnog aangemaakt is.  
 
Incasso contract 
Als u deze optie niet kunt aanvinken, dan 
heeft u waarschijnlijk geen incasso 
contract bij uw bank. Informeer voor de 
mogelijkheden bij uw bank. 
 

 U wordt nu weer terug gestuurd naar 
uw zakelijk internetbankier omgeving, 
waar u nogmaals de gekozen 
instellingen ziet.  

 

 Voor het bevestigen van de koppeling 
dient u nu het verzoek te signeren 
met uw Random Reader. 
 

 Volg de instructies op het scherm en  
Signeer de koppeling. 

 
Als u voorgaande stappen hebt voltooid is 
de koppeling gemaakt.  
 
 
Vanaf de volgende dag 
De Rabobank zal vanaf de volgende dag uw bankmutaties volledig automatisch via de 
beveiligde omgeving naar Asperion versturen. Zodra Asperion uw eerste mutaties ontvangt, 
dan zullen deze automatisch geïmporteerd worden in uw administratie. 
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3 Beheer van instellingen 
 

3.1 Instellingen bekijken 

 
Ga in de Asperion administratie naar de Setup Wizard.  
 
Menu: Algemeen > Setup Wizard 
 
 

 Klik op het woord Bankieren om deze uit te vouwen 
 

 Klik op Bankkoppeling. 
 

 
Open vervolgens de tab Rabobank door er op te klikken. 
 

 
 
U ziet hier de actuele instellingen van de gekozen bank. In bovenstaand voorbeeld zijn de 
volgende opties geactiveerd:  
 
 

 Mutaties 
Als deze optie is aangevinkt worden dagelijks de bankmutaties automatisch in de 
administratie ontvangen. 
 

 Betalingen. 
Als deze optie is aangevinkt kunnen betaal opdrachten (CLIEOP bestanden) direct 
doorgestuurd worden vanuit de administratie naar de bank. 
 

 Incasso 
Als deze optie is aangevinkt kunnen incasso opdrachten (CLIEOP bestanden) direct 
doorgestuurd worden vanuit de administratie naar de bank. 
Als u deze optie niet kunt aanvinken, dan heeft u waarschijnlijk geen incasso contract bij 
uw bank. Informeer voor de mogelijkheden bij uw bank. 

 
 

3.2 Instellingen wijzigen of koppeling stoppen 

 
Instellingen wijzigen kan niet in dit scherm. 
Om instellingen te wijzigen of de koppeling te stoppen handel als volgt : 

 Eerst inloggen in uw online bankieromgeving (zie hoofdstuk 2).  

 Vervolgens kunt u de koppelings instellingen wijzigen en opslaan. 

 U wordt automatisch teruggestuurd naar uw internet bankieromgeving, alwaar u de 
wijzigingen moet signeren met uw random reader.  

  
Wilt u helemaal geen gebruik meer maken van de koppeling, dan kunt u de dienst 
uitschakelen door alle opties uit te vinken. U kunt de dienst ook uitzetten direct vanuit uw 
Rabobank internet bankier omgeving (RIB-Pro). 
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4 Het gebruik 

4.1 Ontvangen van mutaties 

 
Het afletteren, journaliseren en doorboeken (verwerken) van de automatisch ontvangen 
bankmutaties gaat op dezelfde wijze als voorheen. Raadpleeg eventueel de daarvoor 
beschikbare handleiding.  
 
Het gebruik van de automatische koppeling verschilt op enkele punten van de handmatig ge-
uploade bankafschriften : 
 

 De mutaties worden gegroepeerd in een virtueel bankafschrift of bankboekstuk en 
verschijnen automatisch op de pagina Nog af te letteren….. 

 De mutaties worden automatisch afgeletterd door Asperion, op het moment dat er 
bovenaan het afschrift geklikt wordt op de knop ‘Afletteren…’ 

 De mutaties die worden gejournaliseerd en doorgeboekt, vormen in feite een 
bankafschrift of bankboekstuk in de administratie 

 Als mutaties niet meteen gejournaliseerd en doorgeboekt worden, dan worden nieuwe 
mutaties die binnen komen voor dezelfde kalendermaand toegevoegd aan het nog 
niet doorgeboekte bankafschrift. 

 Volgen er na verwerking nog meer mutaties voor eenzelfde kalendermaand, dan 
wordt automatisch een nieuw bankafschrift aangemaakt.  

 Voor elke nieuwe kalender maand wordt altijd en automatisch een nieuw bankafschrift 
aangemaakt, zodat een bankafschrift altijd in de juiste periode verwerkt kan worden 
i.v.m de periode afsluiting. 

 Bankafschriften of boekstukken die automatisch ontvangen mutaties bevatten kunnen 
worden teruggedraaid, opnieuw afgeletterd en weer worden doorgeboekt 

 
 

 

4.2 Versturen van betaal- of incasso opdrachten 

 
Het aanmaken van betaal- of incasso opdrachten blijft op dezelfde manier werken binnen 
Asperion. Voor eventuele vragen daarover, raadpleeg de betreffende handleiding of 
contacteer de Helpdesk. 
 
Het verschil met de “Bankkoppeling” zit hem in het niet meer hoeven downloaden van de 
CLIEOP bestanden uit de administratie en deze vervolgens weer te uploaden naar de 
Rabobank via internetbankieren. 
 
Als u een betaal- of incasso opdracht heeft aangemaakt en het gekozen dagboek is 
gekoppeld aan de bankkoppeling, dan is in het overzichts scherm geen Ophalen-knop maar 
een Verzenden-knop zichtbaar. Klik op deze knop en het CLIEOP bestand wordt rechtstreeks 
naar de Rabobank verzonden via de beveiligde verbinding. 
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Na het klikken op: Verzenden, krijgt u van 
Asperion de herinnering dat u, net als 
voorheen, de bestanden nog wel moet 
valideren met uw random reader binnen 
uw internet bankieren omgeving.  
 
 
 
 
 
Na enige tijd worden de verstuurde opdrachten zichtbaar in uw internet bankier omgeving. (Dit 
kan enkele minuten duren). 
 

  
 
U vindt deze terug in het menu: Online Boekhoudpakket > Geïmporteerde bestanden 
Hier vinkt u de opdrachten aan die u wilt laten uitvoeren en klikt op “Verzenden”. 
 
  
 

 Verstuur de opdracht(en) door deze 
te signeren met de Random 
Reader.  

 
 

 Volg de instructies op het scherm. 
 
 

 Vul de signeercode in van de 
reader en klik op Verzenden. 

 
 
 
 

 
 
 

 
U ontvangt een bevestiging van de Rabobank en kunt hierna uw opdrachten terugvinden op 
de vertrouwde plaatsen, zoals aangegeven in de bevestiging.
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5 Veel gestelde vragen 
 
Waar kunnen klanten bij Rabobank terecht met vragen? 
Klanten kunnen altijd contact opnemen met de Helpdesk van Rabobank internetbankieren 
via telefoonnummer: 0900-9270 (lokaal tarief). Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag 
te bereiken van 08.00 tot 22.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
Of via internet: https://www.rabobank.nl/bedrijven/help/rabo_internetbankieren/helpdesk/  
Deze vragen worden per email beantwoord. De adviseurs proberen zo veel mogelijk vragen 
op te lossen. 
 
Bij vragen over de werking van Asperion software kunt u terecht bij de Asperion Helpdesk via 
helpdesk@asperion.nl 
 
 
 
Verkoopt de Rabobank ook boekhoudpakketten? 
Neen, Rabobank levert een dienst aan Rabobank klanten: dat is de directe koppeling tussen 
Internet Bankieren en de online boekhouding in Asperion. De Rabobank verkoopt geen 
boekhouding aan klanten. De Rabobank zorgt ervoor dat de aanvraag ook wordt gemeld aan 
Asperion. 
 
 
Voor welke rekeningen kan ik Internet Boekhouden aanvragen? 
Rabobank kan gegevens over betaal- en/of spaarrekeningen naar Asperion versturen. Dit kan 
alleen in het geval als u in het bezit bent van een RIB-Pro abonnement. (Dit is de zakelijke 
internet bankier variant van de Rabobank) 
 
 
 
Welke gegevens worden er naar Asperion gestuurd? 
De volgende gegevens worden verstuurd: nummer electronisch bankafschrift, bankrekening 
nummers (tegenrekening), bedrag, boekdatum, valutadatum, bank en transactiecode, teken, 
mutatiecode. 
 
- Elke maandag worden de gegevens verstuurd die betrekking hebben op de boekingen die 

zijn gedaan in de voorafgaande week vanaf donderdag 22.00 uur tot en met zondag 22.00 
uur. 

 
- Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag worden de gegevens die betrekking hebben 

op de mutaties van de respectievelijke voorgaande dagen tot 22.00 uur verstuurd. 
 
 
 
Er is gisteravond een betaling gedaan, maar de mutatie staat de volgende ochtend niet 
in de administratie. Hoe kan dat? 
Mutatiegegevens (bij- en afschrijvingen) worden elke ochtend aan Asperion aangeleverd. Alle 
mutaties tot 22.00 uur ’s avonds van de vorige dag worden daarin verwerkt. Mutaties die na dit 
tijdstip of op feestdagen ontstaan, worden pas de eerstvolgende werkdag door de bank 
verwerkt zodat deze nog een dag later als mutatie in de administratie verwacht kunnen 
worden. Een overmaking die maandagavond om 23:15 uur is uitgevoerd zal dus op zijn 
vroegst pas woensdag als mutatie van de bank worden ontvangen. 
 
 
 
 
 

https://www.rabobank.nl/bedrijven/help/rabo_internetbankieren/helpdesk/
mailto:helpdesk@asperion.nl
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Wat gebeurt er als ik een handmatige upload van mutaties doe, terwijl ik ook de 
automatische dienst aan heb staan? 
Dan bestaat het gevaar dat dan mutaties dubbel in de administratie komen te staan. Het 
advies is daarom om geen gebruik meer te maken van handmatige uploads vanaf het moment 
dat de automatische koppeling actief is geworden. 
Enige uitzondering is in de startfase, als er een aansluiting gemaakt moet worden tussen de 
laatste handmatige verwerking en de eerste mutaties die via de automatische koppeling 
binnenkomen. 
 
 
Hoe krijg ik met terugwerkende kracht oudere mutaties in mijn boekhoudpakket? 
Via een handmatige download en upload.  
Neem voor meer informatie contact op met de Helpdesk van Asperion.  
 
 
 
 
 
  

6 Hulp of vragen? 
 
Voor meer informatie of vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de Asperion 
Helpdesk: helpdesk@asperion.nl 
 
Voor meer informatie over Rabobank producten kijkt u op www.rabobank.nl of belt u 0900-
9270 (lokaal tarief) Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 08.00 tot 
22.00 uur, en in het weekend van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
 
 
 
 

mailto:helpdesk@asperion.nl
http://www.rabobank.nl/

