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Handleiding BTW Conversie 

 

Per 1 januari 2019 wijzigt in Nederland het btw-laagpercentage van 6% naar 9%. Deze wijziging hee� 

gevolgen voor uw administra#e. Vanaf 1 januari dient het nieuwe btw-percentage gebruikt te 

worden. 

 

Voor uw Elvy So�ware hee� dit ook gevolgen en om ook in 2019 probleemloos te blijven werken is 

het noodzakelijk om een update uit te voeren. In de volgende bladzijden beschrijven wij hoe u de 

update kunt uitvoeren.  
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Belangrijk 

 

Voer de update al�jd uit vanaf de server waarop Elvy geïnstalleerd is. Dit is vaak dezelfde server waar 

uw boekhoudprogramma is geïnstalleerd. Overleg zonodig met je systeembeheerder of partner.  
 

Voorbereidingen 
 

Voordat je kunt updaten, moeten alle gebruikers van Elvy DS de applica#e sluiten. Daarnaast moet de 

Elvy service gestopt worden. Deze kun je vinden onder Services: 

TIP! 

Voorafgaand aan de update raden wij sterk aan om een back-up te maken van de programmatuurmap; 

het is voldoende om hier een kopie van te maken of de inhoud te comprimeren met een 

compressieprogramma, zoals 7-Zip. Wanneer je gebruik maakt van ElvyWeb (de modules IFR, Onkosten 

Declara#e of K7V) dien je ook een back-up van de “ElvyWEB” database te maken. 



 4 

De Update uitvoeren 

 

Om een update uit te voeren ga je via het menu naar Beheer -> Controleren op updates… Het kan 

voorkomen dat de volgende melding wordt getoond:  

Deze melding wordt veroorzaakt doordat de Serviceverwerking nog ac#ef is, of wanneer er nog 

gebruikers aan het werk zijn binnen Elvy. Het “Ac#eve gebruikers”scherm wordt nu getoond waarop je 

kunt zien wie de applica#e nog in gebruik hee�. Nadat de service is gestopt en iedereen de applica#e 

hee� afgesloten ga je nogmaals naar Beheer -> Controleren op updates. …. 

 

Het volgende scherm wordt dan getoond. Druk nu op Controleren op updates. 
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Vervolgens worden de beschikbare versies getoond: 

Selecteer de officiële release, deze is te allen #jde beschikbaar voor alle klanten. Na het voltooien van de 

update wordt Elvy automa#sch herstart.  
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Afronding van de update 

Wanneer de update is uitgevoerd en Elvy weer gestart is, dien je de service te starten 


