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Importeren van gegevens in Asperion 

 

 

Asperion biedt de mogelijkheid om gegevens uit andere systemen te importeren.  

 

 

De volgende importfuncties worden u geboden: 

 

• crediteurgegevens 

• debiteurgegevens 

• inkoopboekingen 

• verkoopboekingen 

• memoriaal boekingen 

• loon journaalposten 

• bank boekingen 

 

Voor de meeste importfuncties is een flexibel importformaat beschikbaar. Dit betekent dat u zelf de 

kolomindeling en –volgorde kunt bepalen van het te importeren bestand. 

 

Voor het importeren van inkoop- en verkoopboekingen geldt een vast formaat dat u kunt opvragen via 

de helpdesk. 

 

Asperion ondersteunt op dit moment bestanden in: 

• CSV; Comma Separated Values/Variables 

• Excel 

 

Crediteur- of debiteur gegevens 

Basisgegevens van crediteuren kunt u importeren op basis van een CSV of Excel-bestand. U maakt 

eenmalig een zogenaamde setup-definitie aan. In deze definitie legt u vast in welke volgorde welke 

kolommen in het importbestand zijn opgenomen. Daarnaast definieert u wat het unieke element 

(crediteurnummer) is. Aan de hand hiervan zal Asperion bij een volgende import de bestaande 

crediteuren gegevens aanpassen in plaats van een nieuwe crediteur toevoegen aan de crediteurlijst in 

Asperion.  

De mogelijkheid bestaat om standaard waarden mee te geven aan kolommen in de setup-definitie. Dit 

maakt het mogelijk om ontbrekende informatie uit uw eigen systeem toch goed ingevoerd te krijgen in 

Asperion. 

Dezelfde werkwijze geldt voor debiteurgegevens. 

 

Inkoop- en verkoopboekingen 

Inkoop- en verkoopboekingen kunnen worden geïmporteerd op basis van een vast formaat. Asperion 

ondersteunt de import van meerdere boekingsregels per factuur zodat u uw facturen in delen kunt 

boeken op verschillende grootboekrekeningen. 

De importfunctie zoekt bij de facturen de relaties en zorgt dat de factuur volledig beschikbaar komt in 

de debiteur- cq crediteurkaart in de status “openstaande post”. 
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Memoriaal boekingen, loonjournaalposten en bankboekingen 

Deze functies maken het mogelijk om boekingen samengesteld in een ander systeem te importeren in 

Asperion.  

Heeft u bijvoorbeeld een loon journaalpost in CSV- of Excel formaat die u periodiek ontvangt van een 

loonadministratie- cq accountantskantoor dan kan dat direct worden geïmporteerd. Nog handiger is 

het als dat direct door het kantoor zelf wordt gedaan. 

Exploiteert u een webwinkel en krijgt u regelmatig afrekeningen van betaaldiensten (bv. iDEAL) dan 

kunt u met behulp van Asperion efficiënt uw verkoopfacturen afletteren door de afrekening te 

importeren.  

 

 

In het proefabonnement is de importfunctie niet beschikbaar gesteld. U kunt echter altijd contact met 

ons opnemen als u vragen heeft hierover of het wilt proberen. 

 

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. 

 

De Asperion HelpDesk 

 

 


