
QUICK GUIDE 
EXACT ONLINE KOPPELEN 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 1 – Exact Online koppelen 
 
Log in bij online verzendservice My DHL Parcel. Heeft u nog geen account voor My DHL Parcel, 
maak deze gratis online aan. In het menu ‘Instellingen’ (1) opent u het ‘Koppelingen’ scherm 
(2). Hier klikt u op het Exact logo (3).  
 

 
 
Selecteer het klantnummer waarmee u wilt koppelen en klik op de knop ‘Koppelen met Exact 
Online’. U wordt dan doorgestuurd naar Exact Online*. Log in op uw account en bevestig de 
connectie. De koppeling tussen Exact Online en uw My DHL Parcel account is nu gemaakt. U 
kunt de koppeling deactiveren wanneer u wilt. Hulp nodig? Neem dan contact met ons op. 
 
*Let op! Onze Exact Online connector ondersteunt enkel Exact Online accounts met 1 
administratie. 
 

  

https://my.dhlparcel.nl/
https://www.dhlparcel.nl/nl/zakelijk/aan-de-slag-met-my-dhl-parcel
mailto:cas.parcel@dhl.com


Stap 2 – Voorkeuren instellen 
 

 
 
Eenmaal gekoppeld, kunt u uw voorkeuren instellen (1). U kunt kiezen voor het aanmaken van 
een concept verzendlabel wanneer u goederen levert, of als er een directe verkoopfactuur 
wordt gemaakt. Ook kunt u er voor kiezen om de track-en-trace informatie automatisch terug 
naar Exact Online te sturen wanneer u labels print. Deze informatie wordt opgeslagen in het 
‘Trackingnummer’ veld. 
 

 
 
Wanneer u verder naar onderen een verzendadres in heeft gesteld (1), worden er aanvullende 
instellingen getoond. Deze instellingen passen we (waar mogelijk) op alle concepten toe. U 
heeft voor u gaat afdrukken altijd de mogelijkheid om uw concept verzendlabels te bewerken.  
 
 



U heeft de keuze uit de volgende instellingen (1 t/m 3 op de vorige pagina):  

 
 
 

• Verzendadres (1): de naam en het adres die als afzender op het label worden gedrukt. 
U voegt nieuwe adressen toe via het ‘Adresboek’ scherm in My DHL Parcel. 

• Type ontvanger (2): hier geeft u aan of de ontvangers van uw zendingen zakelijk of 
particulier zijn. Houd er rekening mee dat hier verschillende voorwaarden, extra 
services en tarieven voor van toepassing zijn. 

• Standaard extra services (3): wenst u bepaalde extra services te gebruiken voor alle 
zendingen? Deze stelt u hier in. Wanneer een service niet mogelijk is voor een bepaald 
type ontvanger, bestemming of in combinatie met een andere gekozen service, tonen 
we een foutmelding. Het concept moet worden bewerkt voordat het label afgedrukt kan 
worden. 

• Optionele verzendopties (4): wanneer u hier extra services kiest die niet mogelijk zijn 
voor een type ontvanger, bestemming of in combinatie met een andere gekozen 
service, tonen we geen foutmelding. De betreffende extra service wordt weggelaten en 
de zending aangemaakt zonder foutmelding. 

• Pakketgrootte (5): de standaard pakketgrootte die we gebruiken voor het maken van 
uw concepten. 

 
 

  



Stap 3 – Labels printen 

 
Hoera! Labels printen is nu een eitje. Afhankelijk van de keuzes die u aan het begin van stap 2 
heeft gemaakt, wordt er voor elke verkooporder die u vanuit uw Exact Online omgeving gaat 
‘Leveren’(1) of voor elke directe verkoopfactuur die u maakt, in My DHL Parcel automatisch een 
conceptlabel aangemaakt. Ook wordt het ordernummer uit Exact Online automatisch 
overgenomen op het label. 
 

 
Met de ‘wijzig verzending’ knop kunt u in My DHL Parcel elk conceptlabel aanpassen wanneer 
deze afwijken van de opties die u bij stap 2 in heeft gesteld. Er is een losse handleiding voor My 
DHL Parcel beschikbaar.  

https://dhlparcel.github.io/handleiding-my-dhl-parcel/
https://dhlparcel.github.io/handleiding-my-dhl-parcel/

