


Welkom op de CASH AccountancymiddagEcht automatisch boekhouden 
voor accountants- en administratiekantoren



Welkom op de CASH Accountancymiddag

▪ Door efficiëntere werkwijze en alles automatisch, tot 50% tijdsbesparing!

Het werk wordt geleidelijk aangeleverd, hierdoor heeft u minder of geen 

piekverwerking!

▪ De wereld verandert, automatisering om de concurrentie voor 

te blijven en om winstgevend te blijven

▪ De klant verwacht steeds meer een andere dienstverlening, 

goedkoop, modern en up-to-date informatie

Waarom automatisch boekhouden voor accountants- en administratiekantoren?



Echt automatisch boekhouden voor accountants- en administratiekantoren,
wat betekent dit en wat heeft u hiervoor nodig?

CASH Webservices CASH Connect De Accountancyportal

Uw CASH Financiële module en eventueel aanvullende modules
Gemakkelijk transitorisch boeken, automatisch afschrijvingen verwerken, automatische journaalposten d.m.v. verdeelsleutels, 
periodieke boekingen, automatisch debiteuren beheer en aanmanen en nog vele andere automatische functies.

▪ Automatische Bankenkoppeling

▪ Automatische OB en ICP aangifte via digipoort

▪ Altijd en overal toegang via CASHWeb

▪ Meewerken met klanten

▪ CASHapp voor uw kantoor

▪ Beveiligd https en hackproof

▪ Automatische updates en back-ups

▪ Automatisch verwerken van inkoopfacturen, 

verkoopfacturen en bonnetjes

▪ Automatisch boeken met UBL

▪ SBR koppeling

▪ Splitscreen boeken

▪ AcceptEmail Factuurverzamelaar en Incassokoppeling

▪ Extra fiatteringsmogelijkheden

▪ Data uitwisselen tussen CASH en externen via API 3.0

▪ Alles financiële processen lopen automatisch

▪ Samenwerken met uw klanten

▪ Klanten 24/7 inzicht, factureren, foto’s maken van 

bonnetjes en facturen, toegang tot documenten, etc.

▪ Workflow compleet via Administratie dashboard

▪ Alle administraties zijn altijd bij

▪ Geen piekverwerking

https://www.cash.nl/koppelingen/cash-webservices/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/
https://www.cash.nl/oplossingen/accountancyportal/
https://www.cash.nl/oplossingen/boekhouden/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-webservices/cashapp/


CASH Webservices

Automatische Bankenkoppeling

▪ Al uw bij- en afschrijvingen om de 24 uur automatisch in

CASH ingelezen en gematcht/geboekt

▪ Her-matchen, opnieuw ter matching aanbieden

▪ Geen beperkingen in aantal administraties en 

bankrekeningnummers en geen extra kosten!

▪ Perfecte matching door gebruik van betalingskenmerken 

▪ U bespaart tijd, geen handmatig boeken of bestanden up/downloaden

Automatische OB en ICP aangifte via digipoort

▪ Automatische OB en ICP-aangifte

▪ OB-aangiftes automatisch versturen via Digipoort

▪ Suppletie OB-aangifte automatisch versturen via Digipoort

▪ Verzenden via het certificaat van CASH

▪ U bespaart tijd, geen handmatige aangifte of via fiscaal pakket

https://www.cash.nl/koppelingen/cash-webservices/


CASH Webservices

▪ Altijd en overal toegang via CASHWeb

▪ Meewerken met klanten

▪ CASHapp voor uw kantoor

▪ Beveiligd https en hackproof

▪ Automatische updates en back-ups

▪ Zelf back-ups kunnen beheren en terugzetten

▪ Afdelingen, teams en gebruikers aanmaken en 

beheren

▪ Eenvoudig thema’s aanpassen, ook voor overzichten

▪ Berichten en taken aanmaken voor collega’s en klanten

▪ Bankenkoppeling, koppeling met de belastingdienst en 

administraties openen van CASHWeb ook als u met 

CASHWin administreert

https://www.cash.nl/koppelingen/cash-webservices/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-webservices/cashapp/


CASH Connect

https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/








▪ Geen piekverwerking

▪ Inkoopfacturen en bonnetjes worden direct gestuurd naar de 

unieke postbus van CASH

▪ Inkoopfacturen als UBL worden direct verwerkt.

▪ Inkoopfacturen zonder UBL worden automatisch herkent 

door een van onze partners of handmatig geboekt.

▪ Handig boekingsvoorstel met uitgebreide mogelijkheden

▪ Originele factuur altijd snel beschikbaar via het boekstuk

▪ Duidelijke signalering vanuit de CASH administratie

Automatisch boekhouden met UBL

https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/ubl-koppeling/


CASH Connect

SBR rapportages maken en deponeren AcceptEmail: digitale acceptgiro

Incassokoppeling Extra fiatteringsmogelijkheden

Splitscreen API 3.0Factuurverzamelaar

Vraag direct een gratis live online demonstratie aan!

https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/sbr-koppeling/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/acceptemail/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/incassokoppeling/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/extra-fiatteringsmogelijkheden/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/splitscreen/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/cash-api-3-0/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/factuurverzamelaar/
https://www.cash.nl/online-demo/


De Accountancyportal

https://www.cash.nl/oplossingen/accountancyportal/




▪ 70% van de werkzaamheden is eenvoudig boekwerk

▪ Inkoop- verkoopfacturen, bankmutaties, periodieke boekingen, aanmaningen

▪ 90% van deze handelingen kan geautomatiseerd worden d.m.v. de Accountancyportal

▪ Alleen de uitzonderingen bijwerken = 10% van het huidige boekwerk

Automatiseren van financiële processen





▪ Inkoopfacturen, verkoopfacturen, bank, kas en overige mutaties 

worden automatisch geboekt

▪ Klanten kunnen deels zelf administreren d.m.v. inboeken vanuit 

de CASHApp, Factureren of verlonen

▪ Doordat alle gegevens bij zijn hebben klanten altijd en overal 

actueel inzicht

▪ Klanten beschikken over handige functies zoals, fiatteren, 

betaalopdrachten klaarzetten, OB aangifte controleren en 

accorderen

Automatisch boekhouden met UBL

https://www.cash.nl/koppelingen/cash-webservices/cashapp/
https://www.cash.nl/oplossingen/factureren/
https://www.cash.nl/oplossingen/lonen/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-connect/ubl-koppeling/












▪ UBL inkoopfacturen en verkoopfacturen

▪ Bonnetjes: Contant/Pin/Declaraties

▪ Signaleringen via Administratie Dashboard

▪ Bankenkoppeling

▪ OB- / SBR Kvk-aangifte

▪ Taken en Berichten

▪ Private Label, CASHWeb en CASHApp in uw 

eigen huisstijl

▪ Alle denkbare standaard overzichten

Uw kantoor beschikt over een totaaloplossing

▪ Onbeperkt factureren voor alle klanten

▪ Fiatteren en betaalbaar stellen

▪ Aanmaanrobot voor accountant

▪ Onbeperkte opslag

▪ 24/7 Inzicht in actuele cijfers



Hoe werkt de Accountancyportal?

























▪ In één oogopslag inzicht in de belangrijkste cijfers van 

al uw administraties

▪ Beschikbaar voor iOS, Android en via iedere 

webbrowser via https://www.appcash.nl/

▪ Beschikbaar in de huisstijl van uw kantoor

▪ Snel en eenvoudig in gebruik

▪ Ideaal om samen te werken met klanten

▪ Toegang tot documenten

CASHapp 2.0

https://www.appcash.nl/
https://www.cash.nl/koppelingen/cash-webservices/cashapp/




Raadplegen:

- Relaties

Inzicht:

- Dashboard

- Bedrijfsstatus

CASHApp

Zelf doen:

- Factuur maken

- Inboeken

- Fiatteren

- Uren schrijven

U en uw klanten overal toegang tot de administratie in CASHWeb



Relaties 

▪ Adres en contact gegevens altijd bij de hand

▪ Toegang tot contactpersonen

▪ Routebeschrijving

▪ Inzicht in openstaande posten

▪ Notities en acties aanmaken via de CASHApp





Factureren vanuit de CASHApp

▪ Eenvoudig in gebruik

▪ Automatisch doorboeking naar financiële administratie

▪ Artikelen selecteren of eigen omschrijving gebruiken

▪ Zelf OB tarief selecteren

▪ Kortingspercentage toepassen

▪ Inclusief of exclusief BTW factureren



Selecteer de gewenste relatie of zoek door 

middel van de zoek functie.



Vul een referentiecode in



Voeg artikelen of losse omschrijvingen met 

bedragen toe door op       te drukken.



Selecteer een bestaand artikel d.m.v. de 

zoek functie.

Of

Vul zelf een omschrijving, aantal, prijs of 

kortingspercentage in.



Bepaal of de factuur inclusief of 

exclusief BTW verstuurd moet 

worden.

Selecteer het OB tarief.

Door op        te drukken wordt het 

artikel aan de factuur toegevoegd.



Controleer de factuur regels voordat u 

deze gaat versturen.

U kunt extra factuur regels toevoegen 

door op        te drukken.

Door op         te drukken gaat u naar het 

factuur voorbeeld.



Bekijk uw factuur en 

verzend deze door op         

te drukken. 



Inboeken vanuit de CASHApp

• Direct vanuit de App Inkoopfacturen, 

Verkoopfacturen, Pin en Contact bonnen 

en declaraties inboeken

• Automatische herkenning of handmatig 

boeken.

• Geen facturen en bonnetjes kwijt, alles 

wordt direct geboekt in de administratie





Selecteer uit de opties:

• Inkoopfactuur

• Verkoopfactuur 

• Pin bon

• Contant bon

• Declaratie

Druk hierna op 



1. Bij een Pin of Contact bon vult u het 

bedrag inclusief BTW in.

2. U vult het BTW bedrag in

3. Bepaal een datum

4. Selecteer de kostenrekening

5. Druk op         om de bon te 

fotograferen of druk op         om een 

eerder gefotografeerde bon toe te 

voegen.



1. Positioneer de Tablet of Smartphone 

zodat de volledige bon of factuur 

gefotografeerd kan worden

2. Druk op          om de foto te maken

3. Druk hierna op de knop “Gebruik foto”



1. Controleer de factuur of bon 

2. Druk hierna op        om te versturen



Overal actueel inzicht via Dashboard en Bedrijfsstatus



Dashboard

▪ Altijd actueel inzicht d.m.v. handige indicatoren

▪ Debiteuren, crediteuren, opbrengsten, kosten, 

resultaten, liquiditeitsprognoses en logistieke 

prognoses (Handel)

▪ Keuze uit 23 verschillende indicatoren, in te stellen via 

de Setup in CASHWeb.



De peildatum van het Dashboard is vanuit de CASHApp

zelf in te stellen. 



Bedrijfsstatus

▪ Eenvoudig huidige periode vergelijken t.o.v. vorige 

periode of vorig jaar.

▪ Omzet, kosten en resultaat in een oogopslag inzichtelijk

▪ Grafisch en overzichtelijk

▪ Keuze uit staaf of taart diagram

▪ Door op         te drukken opent een legenda met 

toelichting per diagram.



Door op       te drukken kunt u de gewenste periode 

selecteren.





• Overzicht per maand, kalenderjaar en laatste 13 

maanden

• Dynamische grafieken als staaf, taart of lijn diagram

• Huidig jaar  vs. vorig jaar en Cumulatief



Fiatteren

▪ Alle te fiatteren inkoopfacturen via de 

CASHApp inzichtelijk

▪ Fiatteren, afkeuren en in behandeling zetten 

vanuit de CASHApp

▪ Medewerker selecteren bij afkeuren

▪ Mogelijkheid om een reden in te vullen bij in 

behandeling



Documenten

▪ Alle documenten inzichtelijk via de CASHApp

▪ In CASHWeb kunt u instellen of een klant bij al 

zijn of haar documenten mag, per map en per 

gebruiker kunt u instellen wie er toegang mag.

▪ Alle gangbare formaten kunnen worden 

geraadpleegd vanuit de CASHApp





Notificatie

▪ Uw klant krijgt een melding wanneer u een 

document in een bepaalde map in het 

documentenbeheer heeft geplaatst

▪ Ook wanneer de CASHApp op de Smartphone 

of Tablet niet geopend is

▪ U kunt notificaties instellen per map en per 

medewerker



Private label

▪ Uw logo of banner bovenaan CASHWeb

▪ Nu ook de CASHApp in uw huisstijl

▪ Private label zelf instellen en aanpassen via 

CASHWeb

▪ Eigen inlog op uw website mogelijk

▪ Onderscheidend, herkenbaar en wekt 

vertrouwen







▪ 50% besparing door automatische verwerking

▪ Workflow management met het Administratie Dashboard

▪ Makkelijk online samenwerken

▪ Geen piekverwerking

▪ Private label, CASHWeb en CASHApp in huisstijl van uw 

kantoor.

▪ Centraal documenten beheer, inzichtelijk voor u en uw 

klanten

▪ Koppelingen met pakketten voor de Accountancybranche

▪ Onbeperkte opslag

▪ All-in tarieven zonder bijkomende kosten

De voordelen voor het kantoor



▪ 24/7 actueel inzicht 

▪ Gratis CASHApp voor iOS, Android en via ieder 

webbrowser

▪ Onbeperkt factureren vanuit de CASHApp of CASHWeb

▪ Onbeperkt digitaal dossier

▪ Berichten service tussen klant en accountant

▪ Digitaal Fiatteren, accorderen en betaalbestanden 

aanmaken

▪ Zelf inboeken van inkoopfacturen, verkoopfacturen, kas, 

pin en declaraties d.m.v. de CASH App

De voordelen voor uw klant



▪ Houd tijd over met onze totaaloplossing voor accountants- en 

administratiekantoren

▪ Onbeperkt gebruik voor een vast tarief per administratie

▪ Het tarief per administratie daalt naarmate het aantal administraties 

toeneemt

▪ Wij helpen u met het inrichten van de Accountancyportal

▪ Dit is pas het begin, er komen nog veel meer handige tijdbesparende 

zaken in de Accountancyportal

Totaaloplossing

Maak direct geheel vrijblijvend een afspraak! 

https://www.cash.nl/contact/


Maak direct geheel vrijblijvend een afspraak! 

https://www.cash.nl/contact/

