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Als je Odoo voor de eerste keer 
opstart, kom je in een installatie-
scherm voor het aanmaken van 
een database voor Odoo. Nadat de 
database geïnstalleerd is (dit duurt 
even), krijg je een scherm waarin alle 
Odoo-applicaties staan (zie afbeel-
ding 5).  In dit scherm klik je op de 
bijwerken knop van boekhouding. 
Ik kon niet anders dan kiezen voor 
een gratis proefperiode van 14 dagen 
voor de commerciële online versie 
van Odoo.

De boekhoudsoftware van 
Odoo is niet specifiek gericht op 
de Nederlandse markt. Al zitten er 
wel specifiek voor Nederland een 

maken als je een goede koppeling 
wilt hebben met andere Odoo modu-
les. Als je geen andere software van 
Odoo gebruikt, zul je in de meeste 
gevallen liever een pakket gebruiken 
dat specifiek voor de Nederlandse 
markt gemaakt is.

PSU BOEKHOUDEN
Het Nederlandse bedrijf Gravita 
biedt diverse administratieve soft-
ware aan, waaronder PSU Boekhou-
den. De leverancier van dit pakket 

btw- en een Intrastatrapportage in 
het pakket opgenomen. Odoo heeft 
een bankkoppeling en mogelijkhe-
den voor automatische incasso en 
verzamelbetalingen. Als je hiervan 
gebruik wilt maken, is het verstan-
dig om eerst bij je bank na te vragen 
of deze ook deze bestandsformaten 
ondersteund worden.

CONCLUSIE ODOO
Je zult met name van de financiële 
software van Odoo gebruik gaan 

geeft aan dat PSU Boekhouden ook 
op een server draait en geschikt is 
voor meerdere gebruikers. Deze 
functionaliteit heb ik niet getest. 
De software die Gravita aanbiedt 
draait onder Linux, Mac OS en MS 
Windows. De Linux software is te 
downloaden als een .deb of een .tar.
gz bestand.

PSU boekhouden installeer je 
relatief eenvoudig door vanaf het 
terminalvenster (meestal vanuit de 
downloaddirectory) het volgende 
commando in te typen:

sudo dpkg -i ./PSUB5X_5.21_amd64.
deb

Nadat het programma geïnstalleerd 
is, start je het eenvoudig via het 
start menu van Mint. De eerste keer 
dat je PSU boekhouden start, geef 
je de licentienaam en -nummer in 
(zie afbeelding 6). De toegangscode 
kun je zelf kiezen. Nu kom je terecht 
in een wizard voor het aanmaken 
van de administratie. Tijdens deze 
wizard maak je de eerste administra-
tie aan waarbij deze administratie 
pas aangemaakt wordt als je op de 
‘Toepassen’ knop klikt.

In het basisscherm van PSU Boek-
houden is het meteen mogelijk om 
mutaties in te voeren. De uitlijning 
van de velden is iets wat nog verbe-
terd moet worden. PSU Boekhouden 
heeft standaard verschillende over-
zichten als saldibalans, openstaan-
de posten debiteuren/crediteuren, 
btw-overzicht en dergelijke.

CONCLUSIE
PSU Boekhouden is in combinatie 
met andere pakketten van Gravita 
een volledig pakket voor het voeren 
van een financiële administratie 
waarbij ook gebruik gemaakt kan 
worden van verzamelbetalingen, 
automatische incasso en het inlezen 
van dagafschriften.

ALGEHELE CONCLUSIE
Uit de inventarisatie van financiële 
software in dit artikel blijkt dat er 
financiële software is die specifiek 
onder Linux draait. Het jammere is 
wel dat veel van deze software of 
beperkte functionaliteit heeft of 
niet specifiek voor de Nederlandse 
markt is waardoor in veel gevallen 
gezocht moet worden naar een 
alternatief voor financiële software 
die specifiek onder Linux draait. De 
software met de meeste functionali-
teit is PSU Boekhouden. 

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/

Het is jammer 
dat veel van de 
software  niet 
specifiek voor de 
Nederlandse markt 
gemaakt is

 Afbeelding 6.
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