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Connector AccountView 
Hieronder een voorbeeld van de connector die de data uit AccountView haalt. 

Begin altijd met toevoegen van de jaren met de oudste als eerste en dan nieuwste jaar 
als laatste. 

 
 
AccountView is filebase programma om verbinding te maken dient de Foxpro oledb 
providor geinstalleerd te zijn. Deze kunt downloaden met de volgende link 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839 

Punt 1: 
Hiermee bladeer u naar de data folder van accountview, Accountview maakt een folder 
per administratie en per jaar aan. U zoekt naar de DBC folder. 
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Punt 2: 
Nadat u het bestand geselecteerd heeft voegd u de data toe aan de lijst. 
Bij AccountView kunt u zelf bepalen hoeveel jaren conversie u mee gaat nemen. 

Punt 3: 
De lijst met jaren die u gaat importeren 

Punt 4: 
Het hoogste jaar dient u als standaard te selecteren, uit deze dataset zitten de laatste 
naw-gegevens en andere stamgegevens. 

Punt 5: 
De clientID is het heel belangrijk dit nummer krijgt u van ons. Hiermee wordt de door u 
geimporteerde data gekoppeld, is dit nummer verkeerd dan kan het zijn dat u uw data 
niet kan terug vinden in onze applicatie. 

Punt 6: 
Hiermee wordt de data opgeladen naar onze Azure database waar u de conversie kunt 
gaan opstarten. 

Website overstappen: Na dat de data is opgeladen. 
Nadat de data is opgeladen naar onze database kunt u op de website 
https://solution.vandam.visieintoekomst.nl/ inloggen om uw data te bekijken. 

Als u inlogt ziet uw de volgende knoppen. 



Overstapsoftware 
 

 
Als data is opgeladen via connector. 

Hierin zie je alle geüploade administraties staan  

 

Deze pagina geeft een overzicht van de administraties die zijn opgeladen. Eventueel 
kunt u hier geüploade administraties verwijderen en opnieuw opladen. 
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Als er documenten in de administratie zijn aangetroffen. Dan verschijnt deze in de 
groene balk. Bijvoorbeeld 0/9/3575.  
Dit betekent dat er 3575 documenten in de bijlages zitten. Na het opladen gaan wij 
automatische de documenten omzetten naar PDF, verkleine want Exact Online 
ondersteunt maximaal 10 mb en je wilt niet dat de conversie weken gaat duren, als wij 
de boekingen 1 voor 1 gaan aanbieden. 

De 9 betekend dat er 9 documenten verloren gegaan zijn. 

0 betekend dat ze allemaal doorlopen zijn en dat u naar Stap 2 kunt gaan. 

  

 

 


