Handleiding Mollie koppelen
In deze handleiding wordt beschreven hoe de koppeling tussen James Software en Mollie opgezet
kan worden. Nadat de koppeling is gelegd is het mogelijk om:
-

Een betaallink mee te sturen bij het e-mailen van facturen
Een QR code op facturen te krijgen.

Stap 1
-

Ga in James naar Praktijk > Online diensten en klik op [voeg toe]. Kies bij ‘Type’ voor Mollie
en vul een willekeurige naam in.
Geef aan of u gebruik wil maken van een betaallink en/of een QR code op facturen
Sla de online dienst op

Stap 2
-

-

Open de online dienst en klik op [Connect via Mollie]
U krijgt nu het onderstaand scherm te zien. Indien u een bestaande klant bent bij Mollie dan
is het mogelijk om direct in te loggen.
o Na het inloggen kunt u doorstappen naar Stap 6 in deze handleiding
Indien u geen bestaande klant bent bij Mollie dan klikt u op [Aanmelden]. Ga vervolgens door
naar de volgende stap in deze handleiding.

Stap 3
-

Maak via onderstaand scherm een account aan en klik op [Account aanmaken]

-

Vervolgens krijgt u onderstaand scherm te zien. Klik in dit scherm op [Verbinden].

-

U krijgt nu onderstaande tekst te zien in de pop-up. Deze pop-up kan worden weggeklikt.

Stap 4
-

Ter controle kunt u nu via Praktijk>Online diensten de online dienst van Mollie openen. De
verbinding is succesvol gelegd wanneer de knop [Connect via Mollie] (stap 1) niet langer
zichtbaar is.

Stap 5
Deze stappen dient u uit te voeren in de omgeving van Mollie en dus niet in James. Klik hier om in te
loggen bij Mollie.
-

Klik in het linkermenu op [Start] en vervolgens op de blauwe knop [Activeer account].

Rechts van het linker menu (Start, Transacties, Bestellingen etc.) staat een andere menu met
Bedrijfsgegevens, Belanghebbenden etc. Dit menu moet van boven naar beneden worden ingevuld,
te beginnen met de Bedrijfsgegevens.

Nadat het laatste menu (Bankrekening) is ingevuld, en de ID-verificatie is gelukt, kan Mollie worden
gebruikt vanuit James.

Stap 6
-

Controleer in Mollie, via het linker menu ‘Apps’ of James in het lijstje staat. Hier kan
eventueel een kleine vertraging inzitten. Mocht James er niet bij komen te staan neem dan
contact met ons op via support@james-software.nl.

