


Wat is nieuw in Cash?

▪ Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates

▪ Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers



Wachtwoord CASHweb gebruiker

▪ CASHWEB is nu nog veiliger / hoogste graad van beveiliging

▪ Eisen wachtwoord verscherpt: 

minimaal 8 tekens

1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 kleine letter



24/7 automatische verwerking

▪ Automatische processen worden tijdens de nachtelijke 

verwerkingsruns uitgevoerd

▪ Administratie is afgesloten

▪ Aanmaanrobot, periodieke boekingen, periodieke facturen, 

verwerking UBL-facturen

▪ Activeren: ‘automatische verwerking’

(Setup / cashuser)

▪ Geldt ook voor CASHWIN: bij openen administratie



Splitscreen mogelijkheid

▪ Twee schermen náást elkaar

▪ Links: boekingsscherm, rechts: bijbehorende PDF document

▪ Muteren, bekijken facturen, zonder schermwisseling

▪ Instelbaar:

Uitsplitsen regels UBL factuur, fiatteren, Dagboeken

Aan- en uitzetten van deze mogelijkheid: functie eigenschap

Geldt voor CASHWIN én CASHWEB

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


Splitscreen mogelijkheid

▪ Dagboeken



Mail notificaties bij signaleringen

▪ Signaleringen:



Mail notificaties bij signaleringen

▪ Per medewerker instellen: welke signaleringen



Mail notificaties bij signaleringen

▪ Per medewerker instellen: wel/ geen e-mail sturen



Mail notificaties bij signaleringen

▪ Per medewerker instellen: niets vergeten te verwerken



Mail notificaties bij signaleringen

▪ Signaleringen:

Actief voor de hoofdgebruiker (default, nummer 1)

Activeren voor andere gebruiker(s):

- Medewerker aanmaken in CASH administratie

- Signaleringen activeren per medewerker (Dashboard!)

- Medewerker koppelen aan gebruikerscode / inlogcode

Wanneer alle signaleringen zijn bijgewerkt, is de 

administratie helemaal bij !!



Verwerken PDF’s / UBL

▪ Keuze mogelijkheden: 

GO 2 UBL

Elvy

Omzetten PDF inkoopfacturen naar UBL



Instellen UBL kenmerken

▪ UBL kenmerk: zoekterm

Kan vanuit de factuuromschrijving worden gematched.

Meer gedetailleerd boeken (op regelniveau).

Omschrijvingstekst uit het UBL-bericht: gekoppeld aan grootboek

Náást het vaste grootboek bij stamgegevens van de relatie.



E-facturatie naar de overheid

▪ De factuur wordt via DIGIPOORT verzonden naar een 

overheidsinstantie

▪ Bij de relatie ‘factuur soort’ D invoeren + OIN

(overheidsindentificatienummer)



“Handmatig” boeken inkoopfacturen / PDF

▪ Verwerking inkoopfacturen

Er zijn 3 opties: handmatig, semi-automatisch, vol automatisch.

▪ De PDF inkoopfactuur doorsturen naar unieke CASH-postbus

Geen omzetting door GO2UBL / Elvy naar UBL

▪ De PDF inkoopfacturen worden in splitscreen getoond bij de functie:

‘onderhoud dagboeken, inkomende facturen’ = semi automatisch



Semi-automatisch boeken inkoopfacturen / PDF

▪ PDF inkoopfactuur wordt doorgestuurd naar unieke CASH-Postbus

▪ Bij opstarten: Inkoopboek



Semi-automatisch inkoopfacturen / PDF

▪ Nieuw stuknummer, CASH toont PDF inkoopfactuur

▪ Boeken vanuit het CASH-scherm



Semi-automatisch inkoopfacturen / PDF

▪ Voordelen:

Sturen (opladen) van de PDF factuur naar de unieke postbus:

1 voor 1 verwerken van de facturen via splitscreen.

PDF wordt automatisch opgeslagen en gekoppeld aan het dagboek.

Nodig: Abonnement CASH Connect

CASH Connect abonnement óók handig voor:

* Inkoop- en verkoopfacturen laten boeken

* Webshopkoppeling (Handel), * SBR koppeling (jaarrekening)

* Incassokoppeling, extra fiatteringsmogelijkheden en meer…



Semi-automatisch inkoopfacturen / PDF

▪ PDF inkoop factuur direct opvragen: openstaande posten



Semi-automatisch inkoopfacturen / PDF

▪ PDF inkoop factuur direct opvragen: betaaladvies



E-facturering - verkoopfacturen / PDF

▪ Verkoopfacturen worden buiten CASH gemaakt.

Voorbeeld: met een branchepakket, Excel, WORD

Er zijn 3 mogelijkheden:

A. De verkoopfactuur wordt verstuurd als een PDF én UBL bestand.

De factuur wordt dan direct (automatisch) verwerkt in CASH. (Bcc).

B. De verkoopfactuur heeft alleen een PDF bestand. 

Doorsturen naar UNIEKE POSTBUS waar deze wordt doorgestuurd / omgezet 

in UBL formaat. Direct verwerkt en geboekt.

C. Verkoopfactuur wordt naar CASH-postbus gestuurd en handmatig verwerkt 

via het splitscreen functie.

LET OP: facturen maken vanuit CASH is het meest optimaal !!



E-facturering - verkoopfacturen / PDF

Unieke CASH verkoopfactuur postbus:  <account>.<admincode>@vfactuur.cashweb.nl 



E-facturering - verkoopfacturen / PDF

▪ Eenmalige instelling

E-facturering, verkoopfacturen, instellingen:



E-facturering - verkoopfacturen / PDF

▪ Digitale archief, alles op één scherm

▪ CASH connect abonnement



Afletteren binnen het grootboekoverzicht

▪ Tegengestelde regels (debet/credit) vallen binnen een bepaalde 

periode tegen elkaar weg (afletteren).

▪ Voorbeeld: Kruisposten PIN.

▪ Alleen de afwijkingen worden getoond: handig!



Afletteren binnen het grootboekoverzicht



Afletteren binnen het grootboekoverzicht



Afletteren binnen het grootboekoverzicht



Betaaladvies: eenvoudiger

▪ Betaaladvies: selecteren welke facturen we gaan betalen

▪ Ná de selectie volgen er nieuwe stappen (sneller)

A. Saldo controle

B. Geselecteerde posten: direct betaalopdracht aanmaken



Betaaladvies: eenvoudiger

▪ Betaaladvies: ook nog mogelijk in 3 stappen



CASHapp: foto’s maken en doorsturen

▪ Foto’s maken met uw smartphone

▪ Facturen en bonnetjes

▪ Verwerken via de CASHapp > direct geboekt

1. Inkoopfacturen

2. Verkoopfacturen

3. Pin bon

4. Contant bon

5. Declaratie

Nummer 1 en 2 worden als PDF naar onze partners verzonden waarna deze als UBL 

terugkomt en in de CASH administratie wordt ingelezen.

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


CASHapp: foto’s maken en doorsturen



CASHapp: foto’s maken en doorsturen

▪ Eenmalige instellingen in uw CASH administratie



CASHapp: foto’s maken en doorsturen

▪ Medewerker code koppelen aan de inlogcode: declaraties



CASHapp: foto’s maken en doorsturen

▪ Relatienummer koppelen aan de medewerker (uitbetaling declaratie)



CASHapp: foto’s maken en doorsturen

▪ CASHapp: declaratie

▪ Ingeven: bedrag, BTW, omschrijving

▪ Datum en grootboekrekening kiezen

▪ Foto maken van het bonnetje, declaratie, doorsturen

CASH maakt automatisch boeking in het dagboek declaratie (INK)

Bonnentjes wordt direct bewaard (PDF), medewerker kan uitbetaald 

worden

Ook handig voor inkoopfacturen (Postbus, GO2UBL)



CASHapp: foto’s maken en doorsturen



CASHapp: bonnetje direct geboekt



CASHapp: 

▪ Dashboard en bedrijfsstatus raadplegen

▪ Documenten bekijken

▪ Fiatteren

▪ Belasting aangifte fiatteren (Omzetbelasting, ICP en suppletie)

▪ Uren invoeren (CASH Projecten)

▪ Relaties raadplegen, nieuwe invoeren

▪ Relaties: routebegeleiding starten

▪ Notities en acties invoeren (CASH CRM)



CASHapp: bedrijfsstatus 



CASHapp: fiatteren 



Bankenkoppelingen: 

▪ KNAB en BUNQ bank (nieuw)

▪ Automatische verwerking (dagelijks) van bij- en afschrijvingen

▪ Gratis bankenkoppeling

▪ ABN, ING en RABOBANK

▪ Direct uitbetalen (SEPA) via RABO én ING

▪ Banken koppeling:

Automatische koppeling tussen de BANK en CASH

Bankmutaties worden dagelijks automatisch verwerkt

Openstaande posten: direct gematched

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


Readme 2.0 

▪ Update beschrijving

▪ Nieuwe en aangepaste functies

▪ Per onderdeel: ICOON



CASH animaties
▪ Video’s: Nieuw in CASH versie B12



Financiële signaleringen
▪ Zélf signaleringen instellen

▪ Instellen voor afwijkingen van kengetallen (ratio’s)  en grootboeksignaleringen

▪ Voorbeelden:

Current ratio, Quick ratio, Solvabiliteit, Rentabiliteit

Grootboek: Omzet daalt, Negatief kassaldo, Saldo prijsverschillen

CASH geeft zelf een MELDING wanneer een door u ingegeven parameter wordt overschreven.

Per medewerker instelbaar, tijdig maatregelen nemen.

Instellen: Financiële signaleringen



Financiële signaleringen



Financiële signaleringen



Financiële signaleringen



Boekingsscherm: nieuwe, snelle functies

▪ Functie (F4) opstarten op het boekingsscherm

▪ Handige functies:

▪ Koppelen PDF

▪ Overnemen regel

▪ Boekstuk verplaatsen

▪ Aanpassen boekdatum

▪ Zoeken in dagboek

▪ Saldo tegenrekening



Boekingsscherm: nieuwe, snelle functies



Boekingsscherm: nieuwe, snelle functies

▪ Koppelen PDF > zelf document koppelen aan een boekstuk

▪ Overnemen regel > kopiëren boekregels uit een ander boekstuk

▪ Boekstuk verplaatsen > verplaatsen naar een ander boekstuk (correctie)

▪ Aanpassen boekdatum > correctie functie

▪ Zoeken in dagboek > in het dagboek wordt gezocht naar bedrag of tekst

▪ Saldo tegenrekening > controle voor o.a. dagboek BANK



Etiketten via de blokmethode

▪ Instellen van etiketten (adres, artikel, order) 

▪ Eenvoudig en snel resultaat

▪ Keuze uit standaard etiketformulieren

▪ Lettertypes,  LOGO en barcodes



Factuurspecificatie

▪ CASH Projecten

▪ Bijlage koppelen aan project (specificatie) + extra e-mail adres



Handige checkbox

▪ UBL inkoopfacturen

▪ Alle facturen in één keer selecteren / de-selecteren



▪ Handige checkbox

▪ CASH Projecten

▪ Factuuradvies projecten



▪ Appcash

▪ De handige functionaliteit van CASHapp zijn ook beschikbaar in de browser.

▪ Handig voor medewerkers die niet direct in de administratie werken!

▪ https://www.appcash.nl

http://www.appcash.nl/
https://www.appcash.nl/


Appcash

▪ Fiatteren

http://www.appcash.nl/


Vernieuwde website

▪ Nieuwe lay-out & structuur

▪ Ook geschikt voor mobiele zoekers (tablet en mobiel)

http://www.cash.nl/


Mooie nieuwe functies gezien? 
Vraag direct een live online demonstratie aan! 

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

