
Handleiding Auxil Valuta Dagkoersen  

 

1. Inleiding 

In deze korte handleiding leggen we de belangrijkste functie van onze Valuta Dagkoersen App uit. 

Doelstelling is dat u hiermee snel op weg wordt geholpen.  

Wij leggen in deze handleiding onder meer uit hoe u er zelf voor kunt zorgen dat de juiste 

gegevens vanuit uw Exact Online administratie kunt koppelen met de Valuta Dagkoersen. 

 

De Auxil Valuta Dagkoersen App zorgt ervoor dat u iedere dag automatisch de dagkoersen van 

meer dan 30 valuta in uw administratie heeft.  

2. Wat heeft u nodig om met de Valuta Dagkoersen App te kunnen werken? 

Om met onze Valuta Dagkoersen App te kunnen werken, moet aan de volgende voorwaarden zijn 

voldaan: 

 U heeft een actief Exact Online abonnement 

3. Welke stappen moeten gevolgd worden? 

 Om gebruik te kunnen maken van de Auxil Valuta Dagkoersen App moet u zich als 

klant/gebruiker geregistreerd hebben op de Auxil App portal.  

Nadat u zich heeft geregistreerd krijgt u van ons inloggegevens. Deze heeft u nodig om de 

Valuta Dagkoersen App te kunnen gebruiken. Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u 

aangeven welke valuta’s u in uw administratie wilt laten terugkomen. Heeft u zich nog niet 

geregistreerd als Auxil App gebruiker of heeft u nog geen abonnement op de Valuta 

Dagkoersen App afgesloten, klik dan op deze link: 

https://apps.auxil.nl/App/Entry?auxil_id=2   

 Nadat u bent ingelogd kunt u aangeven welke valuta’s u in uw administratie wilt laten 

terugkomen. Er kunnen 30 verschillende valuta’s worden gekozen.  

Daarnaast kunt u ook de frequentie kiezen. U kunt kiezen uit het laden van de valuta’s per 

dag, op de laatste koersdag van de maand of de eerste koersdag van de maand.  

 

 Naast het laden van de huidige koersen, kunt u ook de historische koersen van voorgaande 

maanden opvragen. Het importeren van historische koersen is alleen mogelijk bij een 

volledige licentie. Het importeren van historie is ook nog mogelijk na de proefperiode. Voor 

het importeren van historische valuta betaalt u eenmalig €9,95 per administratie.  

 

 Het is mogelijk om een dagelijkse rapportage te ontvangen via de mail. Bij ‘Instellingen’ 

kunt u een mailadres opgeven waar u deze dagelijkse rapportage wilt ontvangen.  

 

https://apps.auxil.nl/Home/
https://apps.auxil.nl/App/Entry?auxil_id=2


 
 

Wij hopen dat de Auxil Valuta Dagkoersen App goed aansluit bij uw wensen en bedrijfsprocessen 

en wensen u veel profijt ermee. Mochten er nog aanvullende wensen zijn op het gebied van Exact 

Online, laat ons dit s.v.p. weten. Wij kunnen met u meedenken voor een standaard oplossing of u 

desgewenst een vrijblijvend prijsopgave mailen voor een bedrijfsspecifieke software oplossing. 
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