Koppeling tussen ING en Reeleezee activeren
In deze Startgids staat beschreven hoe een koppeling tussen Reeleezee
Administratie en een Mijn ING Zakelijk bankrekening kan worden geactiveerd.
Als de koppeling is geactiveerd verstuurt de ING bank dinsdag t/m zaterdag
automatisch de bankmutaties van de dag ervoor (maandag t/m vrijdag) naar de
Reeleezee Administratie, waardoor het bankboek altijd up-to-date is. De
hieronder beschreven stappen worden ook in deze instructievideo uitgelegd.

1 Inloggen op Mijn ING Zakelijk-Internetbankieren
U kunt inloggen op de website van ING. Als u bent ingelogd in Mijn ING Zakelijk
Internetbankieren kiest u rechtsonder bij “Gegevens en Instellingen” voor “Koppeling
Boekhoudpakket”.

Vervolgens selecteert u “Reeleezee” als boekhoudpakket en klikt u op de oranje knop
“Aanvragen/Wijzigen”.
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U komt direct op de inlogpagina van Reeleezee terecht. Vul hier de gebruikersnaam en het
wachtwoord in van de Reeleezee Administratie waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen.

2 Rekening(en) selecteren
Als u in Reeleezee bent ingelogd, krijgt u het onderstaande overzicht in beeld. In dit overzicht
kunt u alle rekeningen terugvinden die in uw contract met de ING bank staan, eventueel
onderverdeeld in rekeningen die wél en niet in deze Reeleezee Administratie zijn gevonden. Als
u een koppeling wilt activeren met een rekening in de onderste lijst, dan dient u deze eerst in
Reeleezee in te voeren, of in te loggen in de Reeleezee Administratie waar deze rekening wél is
aangemaakt.

U selecteert een rekening door een vinkje in de kolom “Transacties” van die rekening te
plaatsen. U kunt betaalrekeningen en G-rekeningen koppelen. Spaarrekeningen kunnen niet
gekoppeld worden. Als alle rekeningen die u wilt koppelen zijn aangevinkt, klikt u op de blauwe
knop “Bewaren en terug naar ING”.
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3 Bevestigen
U komt weer terug in Mijn ING Zakelijk Internetbankieren. Hier krijgt u ter controle een
overzicht van de rekeningen waarbij u vinkjes heeft geplaatst. Als dit overzicht correct is klikt u
op de oranje knop “Bevestigen met een TAN-code” en volgt u de stappen op uw scherm.

De koppeling is nu geactiveerd. Dinsdag t/m zaterdag worden de bankmutaties van de dag
ervoor in Reeleezee Administratie geïmporteerd, om ongeveer 07:00. De bankmutaties die
plaatsvinden in het weekend worden meegenomen in de import op dinsdag.

