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1 Installatie Companyweb in Zoho CRM 
 

U moet (super) admin user zijn om de Companyweb-applicatie te installeren. 

 

1.1 Download de Companyweb app op de Zoho Marketplace 

 
Ga naar de Zoho Marketplace en zoek ‘Companyweb’: 

https://marketplace.zoho.com/home  

Klik op ‘install’ en de app wordt geïnstalleerd.  

 

De app kan gedownload worden voor alle Zoho-licenties:  
Standaard – Professional – Entreprise – Ultimate. 
 

1.1.1 Activatie en configuratie van de integratie 
 

Na de installatie van de Companyweb-applicatie, dien je de logingegevens in te voeren die je van 

Companyweb hebt ontvangen.   

Via Instellingen    ga je naar Marketplace – Alle – Companyweb. 

De login en het wachtwoord worden automatisch opgeslagen.  

Via Settings kan je de taal bepalen waarin je de Companyweb-data wilt binnenkrijgen.   

Stel hier ook de btw-nummervelden in. Als deze velden nog niet bestaan in uw CRM, maak deze dan 

als custom fields in de modules Lead en Klant (Account).  

https://marketplace.zoho.com/home
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1.1.2 Mapping btw-nummer Lead naar Klant 
 

Bij de conversie van Leads naar Klanten (Accounts) kan je het btw-nummer automatisch kopiëren. Dit 

moet ingesteld worden bij Lead Conversion Mapping. Hierdoor zullen ook de Companyweb-data mee 

overgenomen worden van de Lead- naar de Klantenfiche. 

1. Ga naar Instellingen – Modules en velden – Leads – Indelingen – Standaard (…) – Lead 

toewijzing conversie 

 

 
 

 

2. Zoek het veld met het btw-nummer in de eerste kolom Lead. Duid daarna in de kolom Klant 

(Account) aan naar welk veld deze waarde gekopieerd moet worden. 

 

 
 

 

3. Sla deze instellingen op! 
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1.2 Gebruikershandleiding 
 

Companyweb is nu zichtbaar in uw Zoho CRM-omgeving in de Lead- en Klantenfiches: 

• Gerelateerde lijst 

 

• Rechtsboven (dropdown) onder de instellingen 

 

Bij het aanmaken van een nieuwe Lead/Klant (Account) of het bekijken van een bestaande Lead/ 

Klant (Account)kan je gegevens van Companyweb ophalen op basis van het btw-nummer: 

Als het btw-nummer niet ingevuld is, kunnen er geen Companyweb-gegevens opgehaald worden. 

Resultaat bij een geldig btw-nummer via de gerelateerde lijst: 

 

Data die opgehaald worden, als ze beschikbaar zijn: 

• Naam, juridische vorm, voorkeurstaal, onderworpen aan btw  

• Status 

• Oprichting 

• Maatschappelijke zetel 

• Gezondheidsbarometer, kredietlimiet, betalingservaring, waarschuwingen 

• Kerncijfers laatst neergelegde jaarrekening 

• Link naar detailpagina Companyweb 

• Link naar uitgebreid handelsrapport 
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Resultaat bij een geldig btw-nummer via de pop-up: 

 

 

1.2.1 Extra functies 
 

1.2.1.1 Adresgegevens Companyweb overnemen in de Zoho CRM-omgeving 

 

1.2.1.2 Betalingservaring en waarschuwingen 

De betalingservaring is geactiveerd in jouw abonnement, wanneer je zelf ook de betalingservaring 
over jouw eigen klanten deelt met Companyweb. Je krijgt dan het betaalgedrag van jouw Leads en 
Klanten (Accounts) te zien. Voor meer info: neem contact op met Companyweb: 
info@companyweb.be of 02/752.17.60.  

 

Waarschuwingen zijn negatieve signalen binnen het bedrijf. Voor meer info kan je via Details 

doorklikken naar de website.    

mailto:info@companyweb.be
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1.2.1.3 Link naar de Companyweb website en het uitgebreide handelsrapport 

 

Om nog meer details over het bedrijf op te zoeken, kan je doorklikken naar de detailfiche op de 

website van Companyweb of rechtstreeks doorklikken naar het uitgebreide handelsrapport.    

 


