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AAN DE SLAG MET CASHWEB 
 

 

 

BASISINFORMATIE 

In dit hoofdstuk wordt algemene uitleg gegeven over het gebruik van CASHWeb. Hoe u in- en uitlogt en 

navigeert door het programma en wat u moet weten over browsers, updates en back-ups. 

 

INLOGGEN 

Via www.cash.nl benadert u de beveiligde CASHWeb omgeving: uw CASHWeb Portal. Ga naar www.cash.nl.  

 

Aan de rechterkant van de homepage vindt u de keuze ‘Log in’. Hier vult u de aan u verstrekte gegevens in en 

klikt u op ‘Inloggen’. Als uw browser het gebruik van 'cookies' toestaat, worden uw relatienummer en 

gebruikersnaam de eerste keer in zo'n cookie opgeslagen, zodat u die niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. 

Het wachtwoord moet u wel iedere keer opnieuw invullen als u wilt inloggen. Verder maakt CASHWeb geen 

gebruik van cookies. 

Nadat u op 'Inloggen' heeft geklikt, bent u ingelogd op de Startpagina van CASHWeb. De ontvanger van de 

inlogcodes kan als beheerder zijn eigen Portal aanpassen en via de Startpagina o.a. nieuwe inlogcodes aanmaken 

of wijzigen. Lees verder hoe dat werkt.  

 
WIJZIG DIRECT UW WACHTWOORD! 

Wij adviseren u om zo snel mogelijk het wachtwoord van uw account te wijzigen. Log in, ga naar de Startpagina, 

klik op 'Gebruikers Overzicht', dubbelklik op uw gebruikersnaam en geef twee keer het Wachtwoord in (in het 

veld ‘Wachtwoord’ en ‘Wachtwoord Bevestigen’). Klik daarna op 'Wijzig' en uw wachtwoord is gewijzigd.  

Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:  

• Het wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn. 

• Het wachtwoord moet minstens 1 cijfer bevatten. 

• Het wachtwoord moet minstens 1 hoofdletter bevatten. 
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NAVIGEREN IN CASHWEB 

Na het inloggen komt u op de Startpagina van CASHWeb. Links bovenaan staat een plaatje van een huisje en de 

tekst Start. Zodra u naar een andere CASHWeb-pagina gaat verandert de navigatiebalk en geeft deze, stapsgewijs 

aan, waar u zich bevindt.  

 

Om terug te gaan naar het startscherm, klikt u op ‘Start’.  

De vorige pagina en volgende pagina toetsen van uw browser zijn niet nodig in CASHWeb.  

 
UITLOGGEN 

Wanneer alleen nog 'Start' in de balk staat, kunt u niet verder terug maar via ‘Uitloggen’ uw CASHWeb-gebruik 

beëindigen.  

Als u de browser heeft weg geklikt of in de administratie heeft uitgelogd is uw gebruik van CASHWeb beëindigd. 

Als u weer inlogt ziet u op de Startpagina onder ‘Administraties’ het kopje ‘Administratie xxxx’. Met een klik op 

de administratiecode gaat u verder in de administratie waar u gebleven was.  

 

Het uitloggen heeft geen invloed op een openstaande administratie. CASHWeb onthoudt waar u bent gebleven. 

Hetzelfde geldt voor gebruik van de navigatiebalk bij een geopende administratie.  

Wij adviseren u om er een gewoonte van te maken om als u stopt met werken met CASHWeb, de administratie 

te verlaten, terug te gaan naar de Startpagina en dan uit te loggen. 

 
BROWSERS 

CASHWeb draait in alle moderne browsers, zoals: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Safari en Opera. Wij 

adviseren om altijd de laatste versie van de browser te gebruiken. 

Onder Windows hebben wij de beste ervaring met Google Chrome. Wij adviseren u dan ook om deze te 

gebruiken omdat de snelheid en vormgeving echt als beter worden ervaren.  

Op diverse Apple's hebben wij getest met Safari. Deze voldoet naar onze mening prima.   

  

http://www.mozilla-europe.org/nl/firefox
http://www.google.com/chrome
http://www.apple.com/safari/download
http://www.opera.com/
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UPDATES 

In het abonnement van CASHWeb is het recht op nieuwe versies inbegrepen.  

Deze versies (updates) worden door ons automatisch geïnstalleerd zonder dat u daar iets voor hoeft te doen of 

van merkt. De volgende keer dat u inlogt wordt automatisch overgeschakeld naar de nieuwste versie.  

 

Hier vindt u de read.me waarin de aanpassingen of aanvullingen worden toegelicht.  

 

BACK-UPS 

Zoals bekend, zijn back-ups een bittere noodzaak. Wij maken die automatisch, meerdere keren per dag. 

Van de voorgaande 24 uren kunt u per uur een Backup terughalen en over de voorgaande 4 weken kunt u de 

backup terughalen van 11 uur ’s avonds. 

Maar u kunt deze ook zelf beheren, door een kopie van uw administratie (op de schijf van de CASHWeb-server) 

te maken. Deze interne back-up (kopie) kunt u zelf terugzetten wanneer u dat wilt. (*)  

Nog beter; u kunt zelf de administratie naar uw vaste schijf kopiëren (downloaden) en weer terug (uploaden). De 

duur is afhankelijk van de grootte van de administratie en de snelheid van uw Internetverbinding.  

Zoals u ziet, is er altijd een back-up met al uw gegevens!  

(*) Automatische back-ups zijn inbegrepen in het hosting-tarief. Interne back-ups (kopie) die u zelf maakt tellen 

mee als uw eigen schijfgebruik. 

 

SCHIJFRUIMTE 

Bij uw abonnement op CASHWeb krijgt u de beschikking over 50 Mb schijfruimte op de CASHWebserver. 

 

Mocht u meer dan 50 Mb schijfruimte gaan gebruiken dan zijn daar extra kosten aan verbonden. 

Het is dan voordeliger om een abonnement te nemen op de module ‘Connect’. Naast de andere mogelijkheden 

van deze module krijgt u ook de beschikking over 1 Gb schijfruimte. 

  



 

 
4 

STARTPAGINA 

Na het inloggen komt u op de startpagina van CASHWeb.  

Via de CASHWeb Startpagina is het mogelijk om een aantal zaken op te starten die te maken hebben met uw 

online administratie. In de herziene Startpagina staan deze zaken niet meer in kolommen maar in overzichtelijke 

blokken ingedeeld. Elk blok heeft zijn eigen titel en functionaliteit, zo is er bijvoorbeeld een blok voor 

ADMINISTRATIES en een blok voor INSTELLINGEN (BEHEER). 
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STARTPAGINA TOOLS 

Een belangrijke functionaliteit bij deze nieuwe Startpagina vindt u via het icoon Startpaginatools rechtsonder in 

het venster. Via dit Icoon heeft u de mogelijkheid om de Startpagina te personaliseren, u heeft de volgende 

opties: 

 

- Tonen/Verbergen 

Met dit icoon kan een getoonde notificatie verborgen worden, andersom kunt u via ditzelfde 

icoon een verborgen notificatie weer op de Startpagina tonen. 

- Verplaatsen 

U kunt de blokken van de Startpagina naar eigen inzicht verplaatsen. Deze aanpassing wordt 

per gebruiker opgeslagen, ook als u uitlogt blijft de gepersonaliseerde indeling bewaard. 

- Resetten 

Via dit icoon zet u de indeling van de blokken van de Startpagina terug naar de standaard 

indeling. 

 

 

SECURITY, WACHTWOORD, PINCODE EN 2-STAPS AUTHENTICATIE 

 

Via het Security-icoon bovenaan de Startpagina van CASHWeb komt u in een nieuw onderdeel waar u de 

beveiliging van uw account kunt beheren. De volgende zaken kunnen hier ingesteld worden: 

- Wachtwoord 

Voorheen kon u dit vinden onder Persoonlijke instellingen, maar is nu verplaatst naar deze omgeving. 

- 2-Staps Authenticatie (optioneel) 

Met 2-Staps Authenticatie moet er eenmaal per dag tijdens het inloggen op CASHWeb een verificatiecode 

ingevoerd worden, deze verificatiecode wordt gegenereerd via een zogenaamde Authenticator-app. 

Als u deze optie activeert, wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u de Authenticator installeert en ook hoe u 

deze Authenticator aan CASHWeb koppelt 

Wanneer er wordt ingelogd met 2-Staps Authenticatie, kan de gebruiker instellen dat de betreffende 

computer vertrouwd is. In dat geval zal er pas na 30 dagen weer om een verificatiecode gevraagd worden. 

- Pincode (optioneel) 

Het inloggen met pincode vervangt het inloggen met een wachtwoord: u logt voortaan op CASHWeb in met 

een pincode in plaats van met een wachtwoord.  

- Het wachtwoord moet wel verplicht om de 30 dagen aangepast worden.  

De pincode kan ook gecombineerd worden met 2-Staps Authenticatie, voor meer gebruiksgemak met 

optimale veiligheid. 
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- Beheer 

De mogelijkheid om de beveiligingsopties van de gebruikers te beheren is alleen beschikbaar voor 

beheerders (gebruikers met het recht “Beheer gebruikers”).  

Via deze optie kunt u opgeven dat 2-Staps Authenticatie verplicht is voor al uw gebruikers. Ook kunt u 

optioneel instellen om de hoeveel dagen uw gebruikers verplicht een nieuw wachtwoord moeten instellen. 

- Huidige log-ins en Geautoriseerde apparaten 

In het onderdeel Security wordt een overzicht getoond van de huidige log-ins en een overzicht van de voor 

2-Staps Authenticatie geautoriseerde apparaten. De hier getoonde log-ins en apparaten hebben alleen 

betrekking op de ingelogde gebruiker.  

Als u een geautoriseerd apparaat uit het overzicht verwijdert, wordt de eerstvolgende keer dat u op 

CASHWeb inlogt via dat apparaat weer om een verificatiecode gevraagd. 

 

INSTELLINGEN 

 

 

Als u dit icoontje aanklikt krijgt u onderstaand scherm waar een aantal instellingen kunnen worden aangepast: 

 

 

Hier zijn thema’s m.b.t. het uiterlijk van CASH in te stellen. 

Het vinkje bij ‘Aantal decimalen’ is voor overzichten in de module Handel. 

De eigenschap ‘Gebruik splitscreen’ zorgt er voor dat in ieder dagboek het scherm in twee delen wordt 

opgedeeld waarbij in het rechterscherm de bij de boeking behorende PDF getoond kan worden. Bij ‘Breedte’ 

kunt u aangeven hoeveel procent van de pagina ingenomen mag worden door het PDF-scherm. 



 

 
7 

UITBREIDEN 

Vanaf nu kunt u uw CASHWeb-abonnement op elk gewenst moment eenvoudig uitbreiden met modules en/of 

extra’s direct vanuit de Startpagina. Uitbreidingen worden op werkdagen binnen 24 uur verwerkt. 

Ook is het mogelijk om een of meer aanvullende modules eerst 30 dagen gratis en vrijblijvend te proberen. 

 

DOWNLOAD DE APP 

In dit blok vindt u snelkoppelingen om de CASHApp of de LOONApp te installeren. Ook staan er snelkoppelingen 

om via de browser naar www.appCASH.nl of naar www.apploon.nl te gaan. 

 

NOTIFICATIES 

Als er vanuit CASH belangrijke mededelingen zijn, wordt er op de CASHWeb Startpagina een notificatie getoond 

in een eigen blok met een opvallende kleur. U kunt een notificatie verbergen door rechtsboven in de notificatie 

op het ‘oogje’ te klikken. Via de Startpagina tools, rechts onderin, kunnen notificaties verborgen of weer getoond 

worden middels het ‘oog’-icoon. 

 

 

NIEUWS – IN DE SPOTLIGHT 

Voortaan wordt een bepaald onderdeel van CASH extra belicht. Onder het kopje ‘In de spotlight’ vindt u een 

snelkoppeling naar meer informatie over dit onderdeel en eventueel een begeleidende video over dit onderdeel. 

 

VIDEO 

We hebben verschillende korte video’s die in een aantal minuten een bepaald product of dienst omschrijven. 

Bijvoorbeeld het ‘alles automatisch’ administratieproces. Van tijd tot tijd zal hier een andere video geplaatst 

worden.  

http://www.appcash.nl/
http://www.apploon.nl/
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ADMINISTRATIES 

 

Door te klikken op ‘Overzicht’ komt u in het administratieoverzicht. 

 

ADMINISTRATIEOVERZICHT 

 

Hier vindt u een overzicht van uw administraties. De administratiecodes staan in alfabetische volgorde. Als u 

submappen heeft aangemaakt, wordt eerst de hoofdmap getoond en daarna de submappen in alfabetische 

volgorde.  

 

Naast de administratiecode wordt nog de volledige naam van de administratie getoond. In de kolom 'status' 

wordt getoond of de administratie in gebruik is. Door op het symbooltje te klikken, worden de namen van de 

betreffende gebruikers getoond. In de laatste kolom wordt de datum en tijd getoond waarop de administratie 

voor het laatst is bijgewerkt. 

Klikt u dubbel op een administratiecode, dan opent u de administratie en komt u in het hoofdmenu van CASH. 

Als u enkel klikt op een bepaalde administratie dan selecteert u deze administratie voor één van de 

onderstaande bewerkingen (met uitzondering van 'Upload' en 'Maak aan').  
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Open 

 

Door of de administratie te dubbelklikken of door de administratie eenmaal aan te klikken en vervolgens op 

‘open’ te klikken wordt de betreffende administratie geopend. 

Upload 

 

Heeft u al een CASH-administratie op uw PC, dan kan deze zonder meer naar CASHWeb worden overgezet.  

Klik op de knop 'Upload'. (Heeft u geen knop 'Upload', dan heeft de beheerder deze optie voor uw inlogcode 

uitstaan. Vraag ernaar.)  

 

In bovenstaand pop-up scherm klikt u op ‘Toevoegen’ 

Navigeert u dan naar de map met uw CASH administraties en selecteer zowel het .nd als het .nx bestand van de 

administratie. In onderstaand voorbeeld is dat de Demo-administratie. 

 

Klikt u vervolgens op ‘Openen’.  
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U krijgt onderstaand scherm: 

 

Klikken op ‘Upload’ zorgt er voor dat de bestanden in uw CASHWeb omgeving komen. 

(Komt een administratie reeds voor in uw CASHWeb omgeving dan moet er een vinkje gezet worden bij 

‘Overschrijven’) 

 

Download 

 

Selecteer een administratie in het overzicht en druk op ‘Download’. 

(Let op: De download-button wordt niet getoond als er gebruikers bezig zijn in de administratie.) 

In onderstaande bevestigingsvraag, klikt u op ‘Download’. 
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De geselecteerde administratie wordt gedownload van de CASHWeb-server naar uw PC. Uw administratie wordt 

gecomprimeerd en als zip-bestand overgestuurd; een ruimtebesparend formaat om de snelheid te verhogen. 

Hoe het zip-bestand wordt aangeboden is afhankelijk van de browser die u gebruikt. In de naam van het bestand 

is de administratiecode en de datum en tijd van download opgenomen, zodat u meerdere versies van uw 

administratie als zip op uw PC kunt opslaan zonder de vorige te overschrijven.  

 

 

Maak aan 

 

Door op deze button ter klikken maakt u een nieuwe administratie aan. 

Uitleg hierover vindt u uitgebreid in dit document: 

 

 

Kopieer 

Maak een duplicaat van de geselecteerde administratie onder een andere naam. 

 
Verplaats 

Verplaats de geselecteerde administratie naar een submap. 

 
Wijzig naam 

Wijzig de administratiecode van de geselecteerde administratie. 

 
Verwijder 

Hiermee verwijdert u de geselecteerde administratie. Voor de zekerheid wordt nogmaals om een bevestiging 

gevraagd.  

Na bevestiging wordt de administratie definitief verwijderd.   
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INSTELLINGEN (BEHEER) 

 

 

GEBRUIKERS OVERZICHT 

Gebruikers met 'beheerrechten' kunnen nieuwe inlogcodes aanmaken en bestaande wijzigen. Een gebruiker 

heeft 'beheerrechten' als 'Beheer Gebruikers' bij de Portal opties is aangevinkt.  

Bij een nieuwe CASHWeb-relatie heeft de ontvanger van de bevestigingse-mail met de eerste inlogcode, altijd 

beheerrechten. Het aantal inlogcodes per relatie is in principe onbeperkt.  

Let op: Het is belangrijk dat voor iedere gebruiker van CASHWeb een 'eigen' inlogcode wordt aangemaakt. 

 

Als u klikt op ‘Gebruikers overzicht’ krijgt u onderstaand overzicht. 

 

 

WIJZIG EN MAAK AAN 

 

Beide knoppen geven dezelfde pop-up schermen, alleen bij ‘Wijzig’ pas je een bestaande gebruiker aan en bij 

‘Maak aan’ maak je een nieuwe gebruiker aan. 

  



 

 
13 

Bij beide keuzes krijgt u onderstaand scherm. Hieronder worden de invoervelden behandeld. 

Tabblad gegevens: 

 

- Nummer  

Dit nummer wordt door het systeem zelf aangemaakt en is het volgnummer van de inlogcode binnen de 

CASHWeb-relatie. De eerste gebruiker (de account-beheerder) heeft dus altijd nummer 1.  

- Login (e-mail) 

Een verplicht veld voor het e-mailadres van de gebruiker. 

Als u geen e-mailadres wilt gebruiken kunt u hier ook alleen een naam vermelden.  

- Naam 

Een verplicht veld met de naam van de gebruiker.  

- Wachtwoord 

Een verplicht veld met het wachtwoord van de gebruiker om in te kunnen loggen. 

- Wachtwoord bevestigen 

Ter controle nogmaals het wachtwoord van de gebruiker. Verplicht veld. 

- Default administratiecode 

Als de gebruiker uitsluitend toegang heeft tot één bepaalde administratie van de relatie, wordt hier de 

administratiecode ingegeven. De gebruiker krijgt in de Startpagina dan niet de optie om een administratie 

te kiezen, maar uitsluitend om door te gaan naar de genoemde administratie. 

- Startfunctie 

Als de gebruiker uitsluitend toegang heeft tot één bepaalde programmafunctie of menu, kunt u  hier de 

CASH-functieaanduiding daarvan invullen. Deze code staat links in de kopregel van die functie. Bijv. 

uitsluitend toegang tot 'Onderhoud relaties' resulteert in Startfunctie D0140. De default startfunctie is 

menu M1 voor Financieel en voor CASH Voorraad M2001.  
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- Eigenschappen 

In deze rubriek kunnen één of meerdere van de volgende letters worden geplaatst die de werking van CASH 

voor de betreffende gebruiker beïnvloeden. De volgorde van de letters is niet van belang: 

Eigenschap D:  De invoer van aantal- en bedragvelden dient te geschieden met een decimale punt 

of komma. Voorbeeld: honderd euro mag dan worden ingegeven als 100 of 100,0 of 

100,00. (Standaard dient een aantal of bedrag altijd te worden ingegeven met twee 

decimale cijfers, dus honderd euro als 10000). 

Eigenschap C:  Deze gebruiker mag boekstukken achteraf niet wijzigen. 

Eigenschap V:  Deze gebruiker mag alleen boekstukken invoeren in de 'huidige periode' zoals 

ingesteld in de administratieparameters. 

Eigenschap O:  De overzichten worden in zwart/wit afgedrukt in plaats van in kleur. 

Eigenschap E:  De overzichten kunnen niet worden geëxporteerd naar Excel of naar de browser. 

Eigenschap F:  De gebruiker mag een overzicht direct verzenden per e-mail. 

Eigenschap H:  De gebruiker mag vanuit financiële overzichten inzoomen naar de onderliggende 

boekingen en deze direct aanpassen. 

- Favorieten  

Hier kunt u één of meerdere CASH-functieaanduidingen opgeven die aan een speciale 'Favorieten' knop op 

het Hoofdmenu van CASH worden toegevoegd. De gebruiker kan dan direct naar programmafuncties die 

van extra belang zijn.  

- Taal  

Kies de voertaal van het programma. Indien binnen de CASHWeb-licentie aanwezig, kan ook voor Engels 

worden gekozen.  

- Taal gegevens 

De taalcode van de gewenste taal waarin de stamgegevens van administraties in het scherm worden 

getoond. Dit is alleen van toepassing indien u over een licentie beschikt voor een buitenlandse taal. 

Let op: er is geen controle aanwezig of de taalcode in de administratie aanwezig is. 

- Medewerker 

Hier kunt u een medewerker uit de Stamgegevens Medewerkers koppelen aan een CASH gebruiker. 

Dit om eventuele signaleringen uit de administratie te tonen op de startpagina van de administratie. 

- Layout 

Hier kunt u de keuze maken uit wel of geen letters voor de invoervelden in CASHWeb. 

- Klassiek startmenu tonen 

Hier kunt u ervoor kiezen om het klassieke startmenu te gebruiken in CASHWeb. 

- API gebruiker 

Deze optie wordt aangevinkt als deze gebruiker als inlog gebruikt wordt in een koppeling met een extern 

pakket. 

Als deze is aangevinkt kan de gebruiker niet werken in een CASHadministratie. Dit om te voorkomen dat, 

als de API koppeling actief wordt, de gebruiker uit de administratie gezet wordt. 

 

  

file:///V:/Cash_a/html/b0050.htm
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overige tabbladen 

Hier spreken de keuzes voor zich. U geeft hier de gebruiker de diverse rechten. 

Klikken op de button ‘Wijzig’ ,of in geval van een nieuwe gebruiker ‘Maak aan’, zorgt ervoor dat de gedane 

keuzes opgeslagen worden. 

 

 

BANKEN KOPPELING 

 

U kunt aan uw administraties bankrekeningen koppelen. Zodra u een koppeling heeft gemaakt, kan CASHWeb 

transacties, die worden aangeleverd door uw bank, automatisch boeken. 

Zolang er geen administratie is gekoppeld aan een rekening, zullen transacties die voor deze rekening worden 

aangeleverd niet worden afgehandeld. 

Als u kiest voor ‘Rekening toevoegen’ en dan bij uw bank voor ‘Meer uitleg’ dan krijgt u het stappenplan te zien. 

Deze is ook te vinden in de FAQ onder bankenkoppeling instellen. 
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SUPPORT 

 

 

 

Hier vindt u de PDF met uitleg over het aanmaken van een administratie in CASHWeb. 

 

 

Als u contact heeft met de helpdesk wordt er vaak gevraagd om Teamviewer te starten. Als u op deze link klikt 

wordt meteen de juiste Teamviewerversie gestart op basis van het door u gebruikte operating system. 

(Windows, Apple of Linux) 
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TAKEN & BERICHTEN 

 

 

DOCUMENTBEHEER 

Hier vindt u een overzicht van alle bestanden en administraties in uw CASHWeb-map. Het overzicht is op 

alfabetische volgorde en toont naast de naam van de bestanden ook de grootte en de datum waarop het 

bestand voor de laatste keer is bewerkt.  Als u met submappen werkt, wordt eerst de hoofdmap getoond en 

daarna de submappen in alfabetische volgorde. 

 

Indien u daartoe de bevoegdheid heeft, kunt u met buttons onderaan het overzicht bepaalde handelingen 

verrichten op de bestanden.  

Let op:  Het kan zijn dat u niet alle van de genoemde buttons ziet. In dat geval bent u door de beheerder van uw 

CASH-account niet bevoegd tot de betreffende functie. 

De hier beschreven handelingen gelden uitsluitend voor bestanden, niet zijnde administraties. Voor handelingen 

met administraties kiest u vanuit de Startpagina voor Administraties / Overzicht. Over het algemeen moet u eerst 

op de bestandsnaam klikken om deze te selecteren voor de handeling die u wilt uitvoeren. 
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Bestand uploaden 

 

Als u kiest voor ‘Upload’ krijgt u onderstaand scherm. 

 

Kiest u in dit scherm voor ‘Toevoegen’ en u krijgt onderstaand scherm waarin u een bestand op uw PC kunt 

selecteren.  

 

Klik het gezochte bestand aan en vervolgens kies voor openen. 
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Vervolgens komt het bestand in onderstaand scherm en kunt u kiezen voor upload 

 

Na het upload scherm gesloten te hebben ziet u het bestand staan in het documentoverzicht. 

(Het kan voorkomen dat u even het scherm moet verversen) 

 

 

Bestand downloaden 

 

Klikt u 1 maal op het bestand wat u wilt downloaden en vervolgens op ‘Downloaden’. 

Het bestand wordt op uw pc opgeslagen in de map welke in uw browser is aangegeven als download map. 
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Map 

 
Met deze optie kunt u nieuwe mappen aanmaken, kopiëren etc. 

U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de map die u wilt bewerken, dan krijgt u dezelfde opties. 

 

Permissies 

 

 
 

Hier kunt u aangeven welke gebruikers documenten uit deze en onderliggende folders mogen bekijken of 

downloaden. Alle gebruikers mogen wel naar deze folders documenten uploaden. Selecteert u geen gebruikers, 

dan hebben alle gebruikers toegang. 

Tevens kunt u aangeven of een gebruiker een notificatie moet ontvangen in de CASHapp als er een nieuw 

document in deze map wordt geplaatst. 

 

 
 

Overige opties 

 

De overige opties spreken voor zich. 


