
Handleiding Afas Profit token instellen t.b.v. Overstapsoftware 

Het volledig inrichten van de koppeling tussen Afas Profit en Overstapsoftware bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

1: Aanmaken van een  connector 

2: GetConnectoren toevoegen aan de connector 

3: Een gebruiker toevoegen aan de connector 

4: Token invullen op de overstap website 

  



Aanmaken van de Connector 

 

1. Klik op algemeen 

2. Ga naar Beheer 

3. App connector 

 

Maak een nieuwe App Connector door te klikken op Nieuw. 

 

 

 

De omschrijving maakt niet uit maar voor de duidelijkheid: Overstapsoftware 

De Gebruikersgroep iedereen is het makkelijkst om te zorgen dat er toegang is tot alle gebruikers. Als 

alternatief kan er ook gekozen worden voor een meer beperkte groep. Voorwaarde is wel dat de 

gebruiker die u uiteindelijk wil gebruiken ook bij deze groep hoort.  



De app connector is nu aangemaakt en kan ingericht worden. 

Het is wat we doen is het vinkje weghalen van “geblokkeerd”. Open het dialoogvenster door dubbel 

te klikken op de App Connector die we willen inrichten. Overstapsoftware. 

 

Als het vinkje weg is klik op OK zodat deze eigenschap opgeslagen wordt. 

 

Open opnieuw de App Connector voor Overstapsoftware door er dubbel op te klikken. Links in het 

venster staan een aantal Tabbladen verticaal in een lijstje. Voor de rest van het proces zijn we 

geïnteresseerd in GetConnectoren en Gebruikerstokens. De volgorde van het inrichten maakt niet 

uit, beide tabbladen zijn nodig. 

 

  



GetConnectoren. 

Bij het tabblad GetConnectoren kun je instellen welke GetConnectoren gebruikt mogen worden door 

Overstapsoftware. 

Klik op het tabblad GetConnectoren en daarna op de button: Nieuw 

 

 

Zet een vinkje bij onderstaande items: 

DDI_Profit_Administraties 

Infine_Crediteuren 

Infine_Debiteuren 

Profit_Accounts 

Profit_Address 

Profit_Allocation_Assigments 

Profit_BankAccounts 

Profit_Creditor 

Profit_Creditor_Invoices 

Profit_Debtor 

Profit_Debtor_Invoices 

Profit_Deliveryaddress 

Profit_Journals 

Profit_Fin_ChangedEntrydate 

Profit_periods_per_administration 

Profit_Period_balance 

Profit_Subjects 

Profit_Subject_Attachments 

Profit_SubjectFile  

Profit_Transactions_Allocated 

Profit_VAT_code 

  



Gebruikerstokens 

Op het tabblad gebruikerstokens maken we een koppeling tussen gebruiker accounts binnen Afas 

Profit met de zojuist aangemaakte App Connector. 

Klik op de tab Gebruikerstokens en er komt een lijst van gebruikers in beeld die gekoppeld zijn aan 

deze connector. 

 

Klik op: nieuw 

 

1 

Het zoekvenster opent door te klikken op de button met drie puntjes. 

  



Zoek de gebruiker die u wilt koppelen en dubbelklik er op. 

 

Optioneel kun je gebruik maken van de filter optie zodat de lijst overzichtelijker wordt. 

Vervolgens kom je weer terug bij het vorige venster, kun je een omschrijving invullen en op volgende 

klikken. 

 

 

Nu verschijnt de token in beeld. Kopieer deze en raak het niet kwijt. Deze komt eenmalig in beeld. 

 
Laat eventueel dit scherm nog even open gedurende de volgende stap. 

Test of je de token kunt plakken. Anders moet je het geheel overtypen. 

Let op: de token wordt pas actief na het klikken op “Voltooien”  



Token invullen op de Overstapsoftware website. 

Op de homepage selecteer de module: Profit. 

 

 

Ga vervolgens naar Organisaties beheren 

 

 

Klik op Organisatie toevoegen 

 

  



Doe zoals omschreven:  

 

 

Na het klikken op Toevoegen kom je terug op het overzicht met organisaties. Je kunt nu de token 

testen door te klikken op de toegevoegde organisatie. Als er rechts een lijst met Administraties 

verschijnt dan werkt het. Zo niet, dan niet.  

 

  



Als je direct wil gaan downloaden dan kan dat vanaf nu. Klik in het kruimelpad op Profit en ga naar 

stap2 download. 

 

 

Zet een vink bij de administraties die u wil downloaden en klik daarna op verstuur. 

 

 

Als er problemen zijn opgetreden dan kunt u het proces opnieuw proberen. 


