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Copyright © 2021, AGROVISION behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze 
handleiding indien nodig, zonder waarschuwing, te wijzigen. AGROVISION heeft alle 
voorzorgsmaatregelen genomen om fouten en nalatigheid in de handleiding te voorkomen, 
maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van 
welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding; of deze schade 
direct of indirect is. Als u onnauwkeurigheden ontdekt, informeer AGROVISION of een van 
haar agenten en wij zullen correcties aanbrengen voor de volgende release. 
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1 Inleiding 
 
Mifas Online is het online boekhoudprogramma van AgroVision. Mifas Online werkt grotendeels 
hetzelfde als Mifas op de PC, maar kent ook een koppeling met een digitaal dossier. 
Elektronische/digitale facturen worden ingelezen en verwerkt in Mifas Online. De factuur is bij 
elke factuur meteen op te vragen. 
 
Wilt u administraties van uw klanten eenvoudig in kunnen zien en bewerken? Mifas Service 
Online biedt u deze mogelijkheid.  Mifas Service Online biedt u ook de mogelijkheid om klanten 
aan een specifieke medewerker toe te wijzen. Het is daarom handig om binnen uw organisatie 
één persoon aan te wijzen als beheerder.  
 
Hoe Mifas Service Online werkt, leest u in deze handleiding.   
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2 Inloggen Beheerder 
 
Ga naar www.agrovision.nl en klik op de knop ‘Login’. Kies vervolgens voor ‘Naar Mifas Online’. 
Log in met uw AgroVision gebruikersnummer en het bijbehorende wachtwoord. Deze worden 
door AgroVision verstrekt, of zijn reeds bij u bekend. Eventueel kan de AgroVision servicedesk 
(support@mifasonline.com) u hiermee verder helpen.  
 
Klik in het volgende scherm op ‘Maak uw gebruikersaccount aan’. Vul uw email adres in en uw 
naam in en klik op ‘Opslaan’. 

 
 
Controleer vervolgens uw email. Er is nu een email gestuurd, met daarin een link ter bevestiging 
van uw account. Klik op deze link. Vul op de nu volgende pagina een wachtwoord in. Let erop dat 
dit wachtwoord één van de beschreven speciale tekens dient te bevatten. Ter bevestiging is het 
nodig om het wachtwoord twee keer in te voeren. Klik hierna op  ‘Opslaan’. 

 

http://www.agrovision.nl/
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Log hierna opnieuw in met het zojuist ingevulde email adres en wachtwoord. Het onderstaande 
scherm verschijnt. 

 
 

3 Mifas Online Beheer 
 
Klik in het portaal op Online Beheer. U komt nu in de beheersomgeving van Mifas Service Online.  
Op deze plek kunt u de machtigingen accepteren en koppelen aan een medewerker. Ook kun u 
hier extra medewerkers aanmaken.  

3.1 Accepteren machtigingen 
Gebruikers van Mifas Online kunnen u als accountants- of administratiekantoor machtigen om 
de gegevens in te zien en te wijzigen. Deze machtiging moet eerst geaccepteerd worden. Klik 
hiervoor op ‘Machtigingen’. 
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Klik in het scherm op de machtiging van een klant. De knoppen om een nieuwe klant toe te 
voegen, te zoeken of te verwijderen verschijnen dan. 

 
In de meeste gevallen zult u gebruik maken van de knop ‘’toevoegen nieuwe klant’’  
 
Indien u heeft geklikt op ‘’toevoegen nieuwe klant’’ verschijnt onderstaand scherm. 

 
 
Klik op ‘Machtiging accepteren’.  

3.2 Relatie koppelen aan een medewerker 
De machtiging is nu geaccepteerd, u moet vervolgens de relatie toewijzen aan een bepaalde 
medewerker of medewerkers. Dit kan via het menu relaties; klik de relatie aan en kies  onderaan 
voor ‘’medewerkers toevoegen’’ of via het menu medewerkers; klik de medewerker aan kies 
onderaan voor ‘’relaties toevoegen’’ 
 
De relatie wordt nu in Mifas Service Online toegevoegd. 
 

4 Beheer medewerkers 
 
Door links in het menu op Medewerkers te klikken, krijgt u een lijst te zien met alle ingevoerde 
medewerkers. 

4.1 Medewerker toevoegen 
Als de medewerker nog niet in de lijst staat, kunt u deze toevoegen via de knop Voeg nieuwe 
medewerker toe.  Door op deze knop te klikken, komt u vanzelf in het volgende scherm:  
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Na het klikken op de knop Opslaan, wordt de nieuwe medewerker toegevoegd in de lijst. Deze 
medewerker moet vervolgens gewijzigd worden, zodat een aantal noodzakelijke instellingen 
gedaan kunnen worden. 

4.2 Wijzigen medewerker 
Door een medewerker in de lijst te selecteren, verschijnt onderstaand scherm.  
 

 
In dit scherm regelt u het volgende: 
 

• Toekennen/Wijzigen rol medewerker. (Zie pagina 10) 
• Relaties toevoegen en verwijderen met de verschillende hiervoor bedoelde knoppen.  
• Gegevens van de medewerker wijzigen (naam en adresgegevens, klantnummers etc.) 

met de knop NAW wijzigen. 
Door op de knop Wachtwoord wijzigen te klikken, kan het wachtwoord voor de geselecteerde 
medewerker toegekend worden. 
 



 

                                                                                                      Page 9 - 15 
 

4.3 Toekennen wachtwoord 
Klik bij de gekozen medewerker op ‘’wachtwoord wijzigen’’  

 
 

Klik op Ok om het wachtwoord aan te maken. 
 

 
U kunt nu de gebruikersnaam en het wachtwoord afdrukken of mailen naar de betreffende 
medewerker.  
Met deze inloggegevens kan de medewerker dan een Mifas Service Online account aanmaken 
via onderstaande weg.  
 
Ga naar www.agrovision.nl en klik op de knop ‘Login’. Kies vervolgens voor ‘Naar Mifas Online’. 
Log in met uw AgroVision gebruikersnummer en het bijbehorende wachtwoord. Deze zijn 
verstrekt door de Beheerder. Maak vervolgens een gebruikersaccount aan.  
 

4.4 Ex-medewerkers 
Een medewerker is niet te verwijderen. Wel kunt u de medewerker als “ex-medewerker” 
registreren. Dit doet u als volgt:  

• Selecteer de betreffende medewerker. 

http://www.agrovision.nl/
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• Klik op de knop NAW wijzigen. 
• Zet een vinkje bij Ex-medewerker 

 

 
 

 
 
 

4.5 Rollen 
Niet elke medewerker heeft toegang tot het beheer van Mifas Online. Binnen de medewerkers 
onderscheiden we drie verschillende rollen: 
 
Medewerker 
Een medewerker kan werken in Mifas Online bij de relaties die aan hem of haar zijn toegekend. 
Ook kan een medewerker voor deze klanten de overzichten opvragen. 
 
Hoofdmedewerker 
De hoofdmedewerker kan bijvoorbeeld gebruikt worden als hoofdgebruiker van Mifas Online op 
een bepaalde vestiging. De hoofdgebruiker heeft ook de mogelijkheid om in Online beheer 
relaties toe te voegen en toe te kennen aan een bepaalde medewerker. De hoofdgebruiker kan 
alle relaties van uw organisatie zien en beheren. 
 
Beheerder 
De beheerder heeft naast de mogelijkheden van de hoofdmedewerker ook de mogelijkheid om 
medewerkers toe te voegen. 
 

5 Beheer Relaties 
 
Door links in beeld op Relaties  te klikken, krijgt u een lijst te zien met alle ingevoerde relaties.  
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5.1 Wijzigen relatie 
Door een relatie in de lijst te selecteren, verschijnt onderstaand scherm.  

 
In dit scherm kunt u de volgende zaken regelen:  

• Medewerkers toevoegen en verwijderen met de verschillende hiervoor bedoelde 
knoppen. Vul altijd een medewerker in! 

• Gegevens van de relatie wijzigen (naam en adresgegevens, klantnummers etc.) met de 
knop NAW wijzigen. 

5.2 Ex-relatie 
Een relatie is niet te verwijderen uit Online Beheer. Wel kunt u de relatie als “ex-relatie” 
registreren. Dit doet u als volgt:  

• Selecteer de betreffende relatie. 
• Klik op de knop NAW wijzigen. 
• Zet een vinkje bij Ex-relatie 
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6. Aan de slag met Mifas Online 
 
Nadat de machtiging is geaccepteerd en een medewerker gekoppeld aan de klant, kan er in 
Mifas Online gewerkt worden. Ga hiervoor terug naar het Mifas Online portaal of log in via de 
AgroVision Website. Het onderstaande scherm verschijnt. Alleen als ingelogd is als Beheerder of 
Hoofdmedewerker verschijnt de optie Online beheer.  

 
Klik om te werken in Mifas Online op Administraties. Selecteer de klant waar u mee aan de slag 
wilt. 

 
 
U komt dan in het volgende scherm. 
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Via de knop Start komt u in Mifas Online. Wanneer de betreffende klant meerdere administraties 
in Mifas Online heeft komt u in het scherm Bedrijven waarin u het gewenste bedrijf kunt 
selecteren. 

 
 
Als de klant of een collega in dezelfde administratie zit komt onderstaande melding:  
 

 
Wanneer dit niet het geval is komt u in Mifas Online terecht en kunt u in de betreffende 
administratie aan het werk. 
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Contact details 
 
Phone 0570 – 664 181 
E-mail support@mifasonline.com  
 
 
Address Wilmersdorf 50 
 7301 BK Apeldoorn 
 
 
Opening hours Ma t/m vr. 9.00u – 17.00u.



 

 
 

AgroVision Headquarters 
Wilmersdorf 50 | 7324 AC 
PO Box 1195 | 7301 BK  
Apeldoorn, The Netherlands 
 

Phone: +31 570 664 111 
E-mail: info@agrovision.com 
www.agrovision.com 

 

 


