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Even voorstellen



We willen klanten uit diverse sectoren helpen groeien
We zien dat er meer behoefte aan één ‘one-stop-shop’ platform waar ze hun zaken kunnen doen
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Waar staan we nu?
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Bankieren waar de klant dit wilt

Wanneer onze services óók zijn opgenomen in 
het one-stop-shop platform, maakt dit het voor 
klanten aantrekkelijker de Rabobank services daar 
af te nemen. Bovendien kan het platform 
profiteren van de betrouwbaarheid die het 
Rabobank merk meebrengt.

Partner



Mogelijkheden bankkoppelingen

PSD2 koppeling

Premium koppeling
“Rabo BoekhoudKoppeling”

Boekhoud-

pakket
Rabobank

Account Information Service

Business Account Insight

Payment Initiation Service

Confirmation Availability Funds

Business Direct Debit

Business Bulk Payment Initiation

Huidige RIB Pro boekhoudkoppeling



Betaal- en Incasso opdrachtenInzicht in al je rekeningenRealtime rekeninginformatie

Kenmerken van de nieuwe
boekhoudkoppeling

Rabo BoekhoudKoppeling

Waarom een nieuwe
boekhoudkoppeling?

• Nieuwste techniek gebaseerd op API’s voor een nog snellere en veilige
informatieuitwisseling

• De huidige RIB Pro boekhoudkoppeling is “end of life” en stopt per 1 juli 2022
• Met behulp van API’s nieuwe ontwikkelingen mogelijk zoals realtime

rekeninginformatie



PSD2 vs Rabo BoekhoudKoppeling

Features PSD2 koppeling Rabo BoekhoudKoppeling

Rekeninginformatie ophalen Max 4x per dag Meerdere keren per dag 
realtime

Inzicht in zakelijke betaalrekeningen ✓ ✓

Inzicht in zakelijke spaarrekeningen  ✓

Aantal gekoppelde rekeningen > 30 > 30

Aanleveren batches met betaalopdrachten ✓ ✓

Aanleveren instant payments ✓ In 2022

Aanleveren batches met incasso opdrachten  ✓

Toestemming geven Om de 90 dagen Eenmalig

PSD2 licentie nodig (relevant voor derde partij) Ja Nee



Migratie naar de nieuwe koppeling

1. Boekhoudpakket leveranciers op de nieuwe koppeling

2. Communicatie Rabobank

3. Koppelen van de rekeningen



Koppeling aanvragen/beheren vanuit het boekhoudpakket
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Koppelen van de rekeningen in 3 stappen
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Ervaringen Informer

12



13

Vragen of feedback?


