


go2UBL & Automatische factuurverwerking



▪ Deel 1 - Inkoopfacturen, verkoopfacturen en 

bonnetjes versturen naar CASH

Agenda

▪ Deel 2 Door Rob Tolstra van go2UBL

- Volledige werking van go2UBL

- Laatste ontwikkelingen bij go2UBL.

▪ Deel 3 - Verwerking van UBL inkoop en verkoopfacturen in CASH

▪ Vragen



Inkoopfacturen, verkoopfacturen en bonnetjes versturen naar CASH



▪ Bespaar tijd en voorkom dubbele handelingen

▪ Voorkom fouten

▪ Informatie altijd up-to-date

▪ Overal toegang tot uw actuele gegevens via CASHWeb

▪ Alle historie snel digitaal beschikbaar, geen mappen met 

inkoopfacturen, bonnetjes, bankafschriften of 

verkoopfacturen.

De voordelen automatisch boeken met UBL



Inkoopfacturen, verkoopfacturen en bonnetjes automatisch verwerken in uw boekhouding

Inkoopfacturen, 

verkoopfacturen en 

bonnetjes

Doorsturen, scannen of foto met App Controleren en verwerken





Volledige werking van go2UBL en de laatste ontwikkelingen bij go2UBL



Verwerking van UBL inkoop en verkoopfacturen in CASH



Handige signalering bij te verwerken UBL-facturen



Verwerking e-factuur

Een overzicht van alle ontvangen inkoop en verkoopfacturen 



Verwerking e-factuur

Grootboekrekening, omschrijvingen en bedragen aanpassen. Splitsen, transitorisch boeken. 
Facturen verdichten tot btw-totalen is optioneel per leverancier in te stellen.



Verwerking e-factuur

Alle inkoopfacturen of een selectie doorboeken naar de financiële administratie



De e-factuur wordt automatisch geboekt in het inkoopboek, 

Verwerking e-factuur



Kenmerken vastleggen waarmee de gewenste grootboekrekening wordt herkend, vanuit de factuuromschrijving

Kenmerken UBL inkoop



De UBL verkoop factuur wordt automatisch geboekt in verkoopboek

Verwerking verkoopfactuur



De UBL verkoop factuur wordt automatisch geboekt in verkoopboek

Log UBL inkoop en verkoopfacturen



Automatisch verwerken van inkoop 
en verkoopfacturen

Wij vertellen u graag meer over de uitgebreide mogelijkheden van 
CASH tijdens een online demonstratie. > Plan demo in

Ook kunnen we voor een proef aanmaken, zodat u zelf kan testen 
binnen uw eigen licentie van CASH. > Vraag proef aan

▪ Tijdbesparend; bespaar tot 6 minuten per boeking
▪ Minder foutgevoelig dan handmatig boeken
▪ Kostenbesparend; geen print- en verzendkosten 

(milieuvriendelijk)
▪ Herken de gewenste grootboekrekening d.m.v. UBL kenmerken
▪ Inkoopfacturen sneller ontvangen en automatisch geboekt 

(foutloos!)
▪ Verkoopfacturen verstuurt vanuit externe facturatie of branche 

specifieke software snel verwerkt in de financiële administratie 
van CASH.

▪ Uw facturen automatisch digitaal gearchiveerd

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

