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tijd moeten investeren om met dit 
pakket te werken, want veel functies 
werken net wat anders dan je op 
basis van intuïtie op basis van alge-
mene kennis van financiële pakket-
ten voor de Nederlandse markt zou 
verwachten. Vanwege het ontbreken 
van mogelijkheden voor automati-
sche incasso, verzamelbetaling en 
btw-aangifte ben je extra tijd kwijt 
om dit op een andere manier voor 
elkaar te krijgen.

JOOST
Het financiële pakket Joost is 
onderdeel van een softwarereeks 
voor bedrijven gemaakt door een Ne-
derlands bedrijf. Het bijzondere aan 
Joost is dat het alleen draait onder 
Linux. Mijn vraag om een proefver-
sie van Joost te kunnen gebruiken 
kwam qua timing ongelukkig uit 
bij de leverancier. Ik heb dit pakket 
daarom niet kunnen testen.

ODOO
Odoo biedt een breed scala aan 
software aan voor bedrijven, waar-
onder ook een pakket voor financiële 
administratie. Al deze software is 
aan elkaar gekoppeld, waardoor 

verkrijgen. De ‘Community’ versie is 
alleen beschikbaar om op de eigen 
systemen te installeren. Odoo is te 
downloaden via de volgende link: 
https://www.odoo.com/nl_NL/page/
download

Instructies voor de installatie zijn 
te vinden op: https://www.odoo.
com/documentation/13.0/setup/
install.html

op basis van eigen behoeften een 
applicatielandschap gekozen kan 
worden dat goed op elkaar aansluit. 
Het pakket is niet specifiek voor 
de Nederlandse markt ontwikkeld. 
Van Odoo is een gratis te gebruiken 
‘Community’ versie en een betaalde 
versie verkrijgbaar. De betaalde 
versie is zowel online als op de 
eigen systemen te installeren te 

Na een aantal mislukte installatie-
pogingen onder Linux Mint, Debian 
en Fedora is het mij gelukt om de 
versie onder Ubuntu 18.04.3 te 
installeren. Ik heb hierbij de instruc-
ties uit bovenstaande link gevolgd 
voor het installeren van de deb pack-
age. Je start Odoo via de webbrowser 
op door de volgende URL in te geven: 
http://localhost:8069

Banana Eekboek GNU Cash Joost Odo PSU boekhouden

Licentie Freeware, betaald Open source GPL Betaald LGPLv3, betaald Betaald

Bekeken versie Professional Open source GPL Geen Betaald Betaald

Werkstation versie Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja

Multi user Nee Ja Nee Onbekend Ja Ja

Server versie Nee Ja Nee Onbekend Ja Ja

Beschikbaar voor
Linux, macOS, MS Windows, Android 
en IOS

Linux, macOS, MS Windows Linux, macOS, MS Windows Linux (Fedora) Linux, MS Windows Linux, macOS en MS Windows

Automatische bankkoppeling Nee Nee Nee Onbekend Ja Nee

Inlezen dagafschriften MT940, CAMT.052 en CAMT.053 Nee MT940 Triodos, Rabobank Ja, QIF en OFX Ja

Verzamel betalingen Nee Nee Nee Onbekend PAIN.001.001.03 Ja, extra module

Automatische incasso Nee Nee Nee Ja PAIN.008.001.02 Ja, extra module

BTW aangifte
BTW overzicht lijkt op formulier 
Belastingdienst

Ja Nee Onbekend Ja Ja

Begroten Ja Nee Ja Onbekend Ja Ja

XML auditfile Nee Ja Nee Onbekend Nee Ja

Website https://www.banana.ch/nl/ https://www.eekboek.nl/ https://www.gnucash.org/
https://www.itouwtje.
nl/?page_id=47

https://www.odoo.com/nl_NL/
https://www.gravita.nl/
psu-boekhouden-linux/
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