


CASH voor Microloon-klanten

▪ Algemene informatie Cash

▪ Boekhouding, invoer, overzichten en output

▪ CASH Webservices en Connect

▪ Alles Automatisch

▪ Overige modules, van Boekhouden tot ERP

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


▪ Ruim 30 jaar ervaring op het gebied van bedrijfssoftware

▪ Complete boekhoudfunctionaliteit waarmee heel veel automatisch gaat

▪ Onbeperkt aantal administraties en inlogcodes

▪ Betrouwbare en professionele software met deskundige helpdesk waar de klant geen nummer is!

▪ All-in, transparante prijzen, functionaliteiten en voorwaarden, geen addertjes 

▪ Groot genoeg om meer dan alles te bieden maar klein genoeg om flexibel te zijn

▪ Koppelingen met  o.a. banken, belastingdienst, kassa’s en webshops en meer..

▪ Online, maar ook mogelijkheid om Offline te werken

▪ Intensieve samenwerking met accountant/klant door meewerkfunctie, berichtenservice

CASH

Waarom voor U?



Inloggen







Boeken

▪ Alle boekingen hetzelfde

▪ Stamgegevens aanmaken waar u ze moet gebruiken en aan elkaar te koppelen, dus snelle boekingen

▪ Directe verwerking, corrigeren in het oorspronkelijke boekstuk, niet afsluiten

▪ Transitorisch, afschrijvingen boeken

▪ Onbeperkt aantal dagboeken en grootboeknummer

▪ Boeken in splitscreen met Pdf factuur

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


Debiteurenbeheer

▪ Automatische incasso

▪ Standaard altijd een behandelplan kunnen maken

▪ Aanmaanrobot

▪ Herinneringen versturen per mail 

▪ Mogelijkheid om extra kosten te berekenen of WIK hanteren

▪ Incassokoppeling

▪ Uiteraard ook crediteutenbewaking!



Betaaladvies

▪ Sepa betaaladvies

▪ Niets meer overtikken in Bankpakket

▪ Zelf kunnen bepalen op welke dag de batch betaald wordt

▪ Controle wie nu wel of later betaald moet worden

▪ Relatiegegevens aanvullen (bv. IBAN-nummer)

▪ Zit in alle versies!

▪ Bij Rabobank en ING, direct betalen!



Bankmutaties

▪ Snel handmatig boeken

▪ Inlezen van alle NL banken via MT940 of CAMT

▪ Volautomatische koppeling met ABN Amro, Rabobank, ING, KNAB, Bunq

▪ Posten worden ook daadwerkelijk verwerkt(geen handmatigheid)

▪ Onduidelijkheden worden op een te matchen-lijst gezet

▪ Openstaande posten worden automatisch afgeboekt

▪ Sterke matching op verschillende criteria

▪ Betalingskenmerken in te stellen

▪ Ook matchen zonder factuurnummer, maar op IBAN-nummer



Overzichten

▪ Alle denkbare overzichten

▪ Dashboard, Bedrijfsstatus

▪ Balans, Winst & Verlies, overzichten per dag, week, maand, 

kwartaal

▪ Maatwerkoverzichten



Dashboards

▪ Snelle weergave

▪ Makkelijke vergelijkingen

▪ Inzoomen naar onderliggende cijfers

▪ Makkelijk te printen/mailen/op te slaan in documentenmap



Standaardoverzichten

▪ Overzichten zelf in te delen

▪ Inzoomen naar onderliggende 

boekingen

▪ Maatwerkoverzichten



Boekhouden

> Direct naar CASH Boekhouden <

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


▪ Abonnementen met connecties naar de buitenwereld

▪ Koppelingen met banken en Belastingdienst, scan & herken, 

accorderen online, online bureaublad

▪ Insturen van inkoop- en verkoopfacturen

▪ Per mail signaleringen ontvangen

▪ Het gebruik van de fotoApp

▪ KvK SBR Visionplanner, AcceptEasy, Incassokoppeling, 

factuurverzamelaar

▪ Webshopkoppelingen, Kassakoppelingen

▪ Het gebruik van ons handige splitscreen

▪ Extra opslag

CASH Connect en Webservices

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




Signaleringen, Grip op uw administratie, de overige 10%

▪ Niet meer hoeven na te denken wat er als 

eerste gedaan moet worden

▪ Geeft aan dat er iets gematcht moet worden

▪ Geeft aan dat er bepaalde periodieke 

werkzaamheden gedaan moeten worden

▪ Signaleringen kunnen aan/uit gezet worden

▪ Per medewerker instelbaar

▪ Financiële signaleringen

▪ Ook per mail te ontvangen

▪ Geen signaleringen? Dan is de administratie 

bij!!



▪ Overal makkelijk gegevens aanleveren en 

actueel inzicht in al uw administraties

▪ Automatisch bonnetjes uploaden in kasboek

▪ Snel onderweg een factuur sturen

▪ Alle documenten overal binnen handbereik

▪ Klanten via de App bellen of beheren

▪ Via de handige fotoapp alle facturen 

digitaliseren en afhandelen zoals gewenst

▪ Onderweg facturen fiatteren of aangiften 

accorderen

▪ Diverse functies af te schermen

CASHApp

> Direct naar de CASHapp <

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


CASH Facturering

▪ Factuur voldoet aan alle wettelijke eisen

▪ Per mail verzenden, dus sneller bij de klant en eerder geld op de bank

▪ Directe doorboeking naar de boekhouding, dus éénmalige invoer

▪ Geen dubbel factuurnummers

▪ Alles te factureren, zowel goederen als diensten

▪ E-facturering, per 2017 verplicht naar de rijksoverheid

▪ Ook periodieke boekingen, pin/kas afhandeling en voorraadregistratie

▪ Ook andere modules waarmee gefactureerd kan worden

▪ Nu ook via de handige CASHApp

▪ Debiteurenbeheer start gelijk op!

▪ Eigen Lay-out mogelijk

> Direct naar CASH Facturering <

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


CASH CRM

▪ Voor organisaties die met verschillende collega’s dezelfde 

klanten bedienen

▪ Vastleggen van alle contactmomenten met de klant 

▪ Invoeren van acties (‘to do list’)

▪ Vervaardigen mailingen / E-berichten

▪ Externe documenten opslaan (koppelen aan de relatie)

▪ Verkoopkansen, in 1 oogopslag inzicht in uw kansen!

▪ Compleet klantendossier

▪ Ook in de CASHApp

> Direct naar CASH CRM <

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


Module CASH CRM



CASH Projecten (Urenregistratie)

▪ Uren registreren per werknemer

▪ Inkoopfacturen (kosten) boeken op de projecten

▪ Inzicht in de lopende projecten (onderhanden werk)

▪ Snelle facturering naar de klant

▪ Regiebasis (‘uurtje factuurtje’)

▪ Termijn facturen (voorschotten periodiek en afrekening)

▪ Nacalculatie (urenverantwoording, marges)

▪ Ook uren registreren in de CASHApp ▪ Accountants – en adviesorganisaties

▪ Reclamebureaus

▪ Advocatuur

▪ (semi) overheidsinstellingen

> Direct naar CASH Projecten <

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


CASH Consolidatie

▪ Gegevens van meerdere administraties samenvoegen

▪ Holding/dochterverhouding

▪ Fiscale eenheid: automatische OB aangiften

▪ Totale Winst en Verlies + bedrijfsstatus

▪ Consolidatie openstaande posten

▪ Met één druk op de knop worden de gegevens van 

verschillende administraties samengevoegd

▪ Tijdbesparing, eenvoudig en compleet

> Direct naar CASH Consolidatie < 

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


CASH Leden

▪ Specifiek voor Verenigingen en Stichtingen

▪ Totaaloplossing, Boekhouding, Facturatie, Ledenadministratie

▪ Ook met Webshop, Kassa en Bankenkoppelingen 

▪ Contributienota’s

▪ Versturen van e-berichten

▪ Voor iedereen online te benaderen

▪ Goede en up-to-date rapportage naar alle belanghebbenden

▪ Extra scherp geprijsd voor Non-profit organisaties

> Direct naar CASH Leden <

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


CASH Handel

▪ Registratie verkoop- en inkooporders

▪ Voorraadbeheer, besteladvies

▪ Controlemomenten

▪ Complete integratie

▪ Geen voorraadlijsten in Excel, geen offertes in WORD

▪ Alles één keer goed vastleggen in CASH Handel

▪ Uitgebreide management overzichten, statistieken, 

marges

▪ Verkoop facturen: digitaal

▪ Koppeling Webshop 

> Direct naar CASH Handel <

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


WWW.CASH.NL Vraag een live online demonstratie aan! 

https://www.cash.nl/online-demo/



