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Inleiding 
 
Deze handleiding gaat over de API koppeling met Twinfield. Met deze koppeling worden alle facturen 
die in FysioRoadmap gemaakt worden automatisch naar Twinfield  geëxporteerd. 
Het is aan te raden om deze koppeling in te stellen in nauwe samenwerking met uw accountant of 
met MR Systems indien u werkt met FysioRoadmap Full Financial Support. 
 
De automatische koppeling is zo ingericht dat de omzet op behandeldatum en per behandelaar 
wordt verantwoord in Twinfield, in tegenstelling tot de handmatige exportformat, waarbij de omzet 
op factuurdatum wordt verantwoord zonder registratie van de behandelaar. Hierop is één 
uitzondering van toepassing. Indien een boekperiode (of boekjaar) is gesloten, dan wordt 
automatisch de behandeling verantwoord in de periode waarin de factuurdatum valt. 
 

Instellen van de koppeling in FysioRoadmap 
 
De koppeling kan ingesteld worden in het "Facturen exporteren" scherm. Log in FysioRoadmap als 
administrator en ga naar de tab "Declareren". In de knoppenbalk onder "Facturen" staat de knop 
<Facturen exporteren>. Open het facturen exporteren scherm en druk rechtsboven op het tandwiel 
om de exportinstellingen te openen. 
 
Om de Twinfield API in te stellen selecteer dan "Twinfield API" in de selectiebox. Er verschijnen nu 
een aantal velden die ingevuld moeten worden. 
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Twinfield API gegevens: 
Gebruikersnaam  Gebruikersnaam van de Twinfield omgeving. 
Wachtwoord   Wachtwoord van de Twinfield omgeving. 
Omgeving   De Twinfield omgeving waarop ingelogd moet worden. 
Administratienummer De administratie waarin de facturen moeten komen. Dit nummer 

wordt zichtbaar als u op het driehoekje klikt links van uw 
administratienaam in Twinfield (dit kan een naam of nummer zijn, 
het gaat om de gegevens die aan de rechterkant staan) 

 
Algemeen: 
Code verkoopdagboek  De code die gebruikt wordt voor het verkoopfacturen dagboek. 
Code memoriaaldagboek De code die gebruikt wordt van het memoriaaldagboek 

BTW codes in administratie: 

BTW 0%   De verkorte naam van de "VERKOOP BTW 0%" code. 

BTW 6%   De verkorte naam van de "VERKOOP BTW 6%" code. 

BTW 21%   De verkorte naam van de "VERKOOP BTW 21%" code. 

De btwcodes moeten beschikbaar zijn in uw Twinfield administratie ook als u niet BTW plichtig bent, 

anders werkt de automatische koppeling niet. U kunt de beschikbare btwcodes in Twinfield vinden in 

de sectie: Instellingen>Administratieinstellingen>BTW 

Indien er geen codes zichtbaar zijn, dan in overleg met uw accountant de btwcodes aanmaken in de 

administratie. 

In onderstaande voorbeeld is de code voor “BTW 0%”:   VN 
In onderstaande voorbeeld is de code voor “BTW 6%”:   VL 
In onderstaande voorbeeld is de code voor “BTW 21%”:  VH 
 

  
VH  
VERKOOP BTW 21%  

Verkoop  
 

01/01/2012 

 

21,00% 

  
VL  
VERKOOP BTW 6%  

Verkoop  
 

01/01/2000 

 

6,00% 

  
VN  

VERKOOP BTW 0%  

Verkoop  

 
01/01/2000 

 

0,00% 

Verzamel grootboekrekening debiteuren: 
Fysiotherapie zorgverzekeraars De grootboekrekening waarop de fysiotherapie declaraties naar de 
    zorgverzekeraar worden geboekt. 
Fysiotherapie particulieren De grootboekrekening waarop de fysiotherapie facturen naar  
    particulieren worden geboekt. 
Artikelen De grootboekrekening waarop de artikelfacturen worden geboekt. 
Abonnementen   De grootboekrekening waarop de abonnement facturen worden. 
Diensten   De grootboekrekening waarop de dienstfacturen worden geboekt. 
 
Deze splitsing komt voor uit voorgaande versies van boekhoudprogramma’s. Voor Twinfield kan er 
worden gekozen om voor alle onderdelen 1300 te kiezen. 
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Omzetrekeningen: 
Fysiotherapie zorgverzekeraars De omzetrekening voor de fysiotherapie declaraties naar de  
    zorgverzekeraar  
Fysiotherapie particulieren De omzetrekening voor de fysiotherapie facturen naar particulieren. 
Tussenrekening omzet De omzetboekingen worden op factuurdatum geboekt op deze 

tussenrekening (balansrekening) via het verkoopdagboek en 
automatisch via het memoriaaldagboek verantwoord op de 
omzetrekening in de periode van de behandeldatum, waarbij de 
behandelaar als kostenplaats wordt geregistreerd. 

 
Omzetrekeningen voor abonnementen, artikelen en diensten moeten per product worden ingesteld. 
Dit kan in de desbetreffende stambestanden. 
 
Zet de vink voor concept/definitief op CONCEPT.  
 
Druk op <Opslaan> om de instellingen te bewaren. Er wordt nu meteen verbinding gemaakt met 
Twinfield om de velden die zijn ingevuld te controleren. Als er een bepaald veld niet klopt zal hiervan 
melding gemaakt worden. 

Instellen van de koppeling in Twinfield 
 
In Twinfield moeten ook een aantal instellingen gedaan worden. Neem hiervoor contact op met uw 
accountant. Voor klanten die een Twinfield abonnement via FysioRoadmap hebben, zijn 
onderstaande instellingen al ingeregeld. Belangrijk voor een goede werking is het instellen van de 
dimensietypen, deze moeten aan een bepaald formaat voldoen: 
 
Dimensietypen: 
Debiteuren  [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9] 
Kostenplaatsen  [4][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9] 

Werking in FysioRoadmap 
 
Facturen worden nadat deze gemaakt zijn in FysioRoadmap meteen naar Twinfield geëxporteerd. Als 
dit gebeurt verschijnt er een scherm met daarin het Twinfield logo. Het kan soms even duren voordat 
er een verbinding met Twinfield is gemaakt. 
Correctiefacturen worden ook naar Twinfield gestuurd. Dit wordt niet meteen gedaan, maar pas als 
de originele factuur in zijn geheel verwerkt is door de gebruiker. Daarna zal de correctiefactuur naar 
Twinfield worden gestuurd. 
Facturen die nog moesten worden geëxporteerd voor het activeren van de koppeling, hebben nog 
geen groene vink status in het facturen exporteren scherm. Deze kunnen handmatig worden 
geëxporteerd door middel van een linker muisklik in het meeste rechtse icoontje van de regels in het 
‘facturen exporteren’ scherm. 
LET OP: er zit geen beveiliging op dubbel exporteren. Dus ook facturen met een groene vink, worden 
nogmaals geëxporteerd indien deze handeling wordt uitgevoerd. 
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Automatische incasso in Twinfield 
 
Als de koppeling met Twinfield aanstaat kunnen facturen ook via automatische incasso worden 
geïnd. In het patiëntscherm kan dit ingesteld worden. Selecteer hiervoor een patiënt (F4) en open 
daarna de patiënt (F3 of <Wijzig patiënt>). 
In het patiëntscherm is een extra tab geplaatst: "Financieel". 

 
 
 
Hierin kunnen gegevens worden aangegeven t.b.v. de automatische incasso: 
 
Bank   De bank van de patiënt 
IBAN   Het IBAN nummer van de rekening van de patiënt 
Ten name van  Naam van de rekeninghouder 
 
Met de vink automatische incasso kunt u aangeven of er automatisch geïncasseerd moet worden. Is 
deze aangevinkt komen de volgende velden in beeld: 
 
Behandelingen, abonnementen, diensten en artikelen. Per groep kan worden aangegeven of de 
facturen die onder deze groep vallen wel of niet automatisch moeten worden geïncasseerd.  
Daaronder kunnen de machtigingsgegevens worden ingevuld die door de bank worden aangeleverd. 
 
Nadat een factuur naar Twinfield is geëxporteerd kan vervolgens in Twinfield het automatische 
incassobestand worden gemaakt die bij uw bank kan worden aangeboden. Voor de afhandeling van 
de automatische incasso in Twinfield verwijzen wij u naar handleiding “SEPA incasso” in Twinfield, te 
vinden onder het ?-icoontje in Twinfield. 


