
IBAN/SEPA

a. Voorbereiding
– www.ibanbicservice.nl (KvK nummer is hierbij nodig).
– Na inschrijving volgt een email (Activeer uw registratie) met een login en een wachtwoord.
– Maak op de computer twee mappen aan: 1) Sepa-conversie-verzenden en 2)  Sepa-
conversie-ontvangen.

b. Omzetten van een database van ItsClean
– Inloggen als sysman,
– Start SEPA banknummer conversie-verzenden,
– Klik op: Start selecteren,
– Klik op: Exporteren,
– Sla het bestand op in Sepa-conversie-verzenden.

NB: bij gebruik meerdere databases stap b herhalen voor iedere database (maak in het 
opgeslagen bestand een verwijzing naar de betreffende database).

c. Export-bestand aanbieden bij IBAN BIC MultiChecker
– Start IBAN BIC MultiChecker:

- Login / wachtwoord gebruiken (zie stap a),
- Klik op: Selecteer bestand,
- Selecteer het gewenste bestand (uit map  Sepa-conversie-verzenden),
- Klik op: Bestand versturen,
- Uitloggen.

Binnen 24 uur komt een email met als onderwerp:  Uw bestand is aangevuld.

d. Ophalen aangevulde bestand bij IBAN BIC MultiChecker
- Start IBAN BIC MultiChecker: https://www.ibanbicservice.nl/login.aspx
- Login / wachtwoord gebruiken (zie stap a),
- Klik op: Download bestanden,
- Selecteer het gewenste bestand,
- Sla op in in map Sepa-conversie-ontvangen,
- Uitloggen.

e. Importeer omgezette banknummer
– Inloggen als sysman,
– Start SEPA banknummer conversie,
- Klik op: Importeren,
- Selecteer het betreffende bestand,
- Het bestand wordt ingelezen,
- In de kolom IBAN worden cellen met onjuiste gegevens rood gemarkeerd, loop deze na 
(vervallen banknummers kunnen blijven staan (=historie) of mogen leeggemaakt worden)
- Klik op 'Verwerken',
- Beantwoord de vraag 'Wijzigingen definitief doorvoeren' met Ja.

De banknummers worden nu vervangen door IBAN.

Vanaf dit punt is er geen weg terug voor deze database: de SEPA-regels moeten nu toegepast 
worden.

f. Aanvullen tabellen AaFinancieel
- Start 'Automatische betalingen crediteuren',
- Bevestig melding over BIC met Ja,
- Sluit het programma af.

- Start 'Automatische betalingen salarissen',

http://www.ibanbicservice.nl/
https://www.ibanbicservice.nl/login.aspx


- Bevestig melding over BIC met Ja,
- Sluit het programma af.

- Start 'Automatische incasso's' (debiteuren),
- Bevestig melding over BIC met Ja,
- Sluit het programma af.

- Start 'Onderhoud tabellen AaFinancieel',
- Ga naar TAB Parameters,
- Vul de BIC-nummers aan in de volgende parameters:

- ab09 (behorende bij IBAN-nr ab01)
- ai09 (behorende bij IBAN-nr ai01)
- as09 (behorende bij IBAN-nr as01)

-

Elektronisch bankieren – MT940
Bij Elektronisch bankieren maken we voorlopig nog gebruik van het 'oude' MT940-formaat. Om
gebruik te kunnen maken van het Elektronisch bankieren dient u de oude gegevens aan te 
vullen in de tabellen.
- Onderhoud tabellen AaFinancieel,
- TAB Teksten,
- Zet in een lege cel bij kolom 'Code' ebxx (waarbij xx een waarde tussen 00 en 99 heeft) toe,
- Voer bij 'Omschrijving': bankrekeningnummer,merk bank,grootboekrekening toe.

Doe dit voor alle IBAN-nummer waarbij u gebruik wil maken van Elektronisch bankieren.

Voorbeeld: IBAN = NL10RABO00123456789, merk bank = Rabobank, dagboek bank = 1100

Automatische incasso's
Zie voor werkwijze automatische incasso de uitgebreide versie van IBAN/SEPA.


