
CASH Workshop Accountancy 

- Automatisch versus volautomatisch
- Volautomatische mogelijkheden met CASH
- Meer handige functies in CASH
- Wat betekent dit voor u?
- Wat biedt dit voor uw cliënten?

CASH, áltijd uw partner;
we ontwikkelen immers voor ú!



CASHWeb online versus offline

CASHWeb: 

- Zelfde werkwijze 

- Overal administreren 

- Samenwerken met cliënten 

- Geen systeembeheer 

- Altijd actuele versies 

- Geen investering

Online biedt nog veel meer……..



Van automatisch naar 
volautomatisch

Automatische koppeling: mogelijkheid om gegevens te 
importeren of exporteren van de ene naar de andere applicatie 
door slechts een druk op de knop. 

Volautomatische koppeling: de ene server kan de andere server 
bereiken op Internet en stuurt of vraagt gegevens bij de ander op 
vaste tijdstippen zónder tussenkomst van de mens.

Automatische koppeling: mogelijkheid om gegevens te 
importeren of exporteren van de ene naar de andere applicatie 
door slechts een druk op de knop. 

Volautomatische koppeling: de ene server kan de andere server 
bereiken op Internet en stuurt of vraagt gegevens bij de ander op 
vaste tijdstippen zónder tussenkomst van de mens.



De robot

Wat voor werk kan een robot vervangen? 

Werkzaamheden die repeterend zijn, gestructureerd en waar 
weinig onverwachts gebeurt.



Veel voorkomende boekingen

Inkomende facturen

Uitgaande facturen 

Bankafschriften

Kas

Betalingen





Inkoopfacturen

Bank

Betaaladvies

Akkoord door 
medewerker

Inkoopfactuur

Betaalopdracht

Inkoopboek

Crediteurenadministratie

Factuur naar postbus
CASH leegt postbus: adm / Go2UBL
XML wordt automatisch geboekt
PDF wordt opgeslagen
Factuur gefiatteerd door 
betreffende
Komt in Crediteurenadministratie
Door betalingstermijn op 
betaaladvies
Akkoord betaaladvies naar 
betaalopdracht
(automatisch) naar de bank

Postbus



UBL Universal Business Language

.XML bestand



Inkoopfacturen
Electronische postbus CASH Connect

Go2UBL

Email
Pdf + xml

Factuur

Splitscreen
boeken

Verwerken 
postbus

Email
Pdf 

Post

Splitscreen
boeken

Go2UBL

Mailen postbus

Mailen postbus

Mailen 
postbus

Scannen

Postbus administratie:
Relnr.admincode@efactuur.cashweb.nl

Administratie



Inkoopfacturen
Verwerken postbus in CASH 



Fiatteren met CASH



Fiatteren met CASH



Volautomatische boekingen

Wat CASH heeft geleerd wordt consequent uitgevoerd

Wat niet herkend wordt, is afwijkend of onvolledig en 
verdient uw aandacht

CASH signaleert en waarschuwt u

De herkenning wordt steeds groter

Uw tijdsbesparing wordt steeds meer

Geen piekverwerking meer



Inkoopfacturen

- Vraag leveranciers om hun facturen mét UBL te sturen

- Facturen zónder UBL kunnen door u worden geboekt

- Facturen zónder UBL worden door GO2UBL of Elvy van een 
UBL voorzien. 

- Alle pdf’s altijd bij de boeking, fiattering en betaaladvies.

NB: CASH Connect inclusief 1 GB geheugenopslag.



En verkoopfacturen?

CASH maakt álle facturen! 

Diensten                   CASH (Compact) Facturering
Uren                          CASH (Compact) Facturering 
Uren met urenverantwoording                   CASH Projecten
Artikelen, zonder voorraad                          CASH Facturering
Artikelen, met beperkte voorraad              CASH Facturering
Artikelen o.b.v. orderadministratie             CASH (Compact) Handel
Artikelen die het bedrijf zelf produceert    CASH Productie

Alle facturen standaard mét .xml bestand!!                          



Invoer: Jong + 2 artikelen

Daarna door CASH:
Controle NAW gegevens
Gegevens Jong bijgelezen
Eerstvolgende vrije factnr
Datum
Artikelgegevens bijgelezen
Berekening
BTW berekening
Betaaltermijn bijgelezen
Betaaltekst bijgelezen
Doorboeking Debiteur / Omzet /
BTW / Voorraad
.pdf in Verkoopboek
Factuur in Historie
Verzending naar mailadres
Factuur +.xml = UBL



Volautomatische boekingen

Wat in CASH is vastgelegd wordt consequent uitgevoerd

Diverse omzetten, kortingen, percentages, valuta etc. 
worden correct geboekt

Geen fouten meer in factuurnummering, optellingen, 
data.

Dit contrôlewerk neemt steeds meer af

Uw tijdsbesparing wordt steeds groter



Up to date resultaat!



Uw cliënt neemt de juiste 
beslissing door…..



Facturen en offertes
óók met CASHApp



Méér automatische 
boekingen met CASHApp



Alle bonnen van uw cliënt

Foto’s maken met de CASHApp natuurlijk!

Direct als uw cliënt de bon ontvangt maakt hij 
met zijn eigen CASHApp een foto die 
automatisch in uw cliëntadministratie wordt  
opgenomen:
de bon is geboekt
en wordt bij de boeking bewaard!



Alle bonnen in de administratie

Kostenboeken
& kasboeking

Kostenboeking

Foto met 
CASHApp

Tussenrekening 
pinbetaling onderweg

Pinbon
(pasje zaak)

Kassabon

Bank

Factuur Splitscreen

Go2Ubl / Elvy

Debiteuren of 
Crediteuren 

administratie

Declaraties
(pasje/contant 

privé) Goedkeuren
Openstaande 

post

Kostenboeking



Kasbon met CASHApp



Volautomatische boekingen

U hoeft niet meer te vragen om de bonnen.
De boekingen worden gemaakt op de door u gekozen 
grootboeknummers
Tussenrekening Pin wordt via de Bankenkoppeling weer 
afgeboekt
Declaraties moeten worden goedgekeurd

Geen invoerwerk meer
Uw tijdsbesparing wordt steeds groter
Geen piekverwerking meer



CASHApp biedt meer voor uw 
cliënt die niet zelf wil boeken! 

• Ideaal voor onderweg om even wat op te vragen, opzoeken, makkelijk in rekening 
brengen met factuur, offreren, foto maken, gewerkte tijd invoeren, betaling

• Eénvoudig én overzichtelijk 

• Weinig handelingen 

• Meer scherm en mogelijkheden met AppCASH.nl



De bedrijfsstatus!



Dashboard



Betaaladvies



Bankenkoppeling

Iedere nacht worden de 
bankmutaties volautomatisch 
in de administratie verwerkt.

Uw toegang tot de 
bankrekening van cliënt is niet 
meer nodig!

CASH werkt samen met alle 
banken die over een 
boekhoudkoppeling 
beschikken.



En als uw klanten niet 
betaald hebben?

U bent altijd ‘bij’ met de betalingen! 
Maar zijn de klanten dat ook? 

Door regelmatig en consequent 
aanmanen betalen klanten sneller.
En heeft u uw eigen geld weer 
op uw rekening.
Manen is een must!

De Aanmaanrobot van CASH!



Meer automatische processen

- Periodieke boekingen

- Periodieke facturen

Terugkerende posten
- Huur
- Abonnement
- Lidmaatschappen



U houdt de regie!

Matchen bankmutaties
Aanmanen, 
Afschrijvingen, 
Betaaladvies, 
Incasso, 
Financiële signaleringen, 
UBL matchen, 
Verwerken UBL en pdf, 
Periodieke facturen, 
Factuur CASHApp, 
Aangiften en 
Grafische overzichten

Signaleringen

Voor wat aandacht 

behoeft

Facturen en Declaraties
Met keuze instellingen voor
één of meerdere personen
Maximaal bedrag
Vaste grootboeknummers
Verzoek via de mail sturen

Fiattering

Voor wat goedkeuring 

vereist



Het Dashboard

U houdt de regie!
U wordt herinnerd aan te ondernemen acties
Alle administraties bewerken vanuit één overzicht
U klikt rechtstreeks op de functie in de betreffende 
administratie
U stelt deze signaleringen zelf in
Met uitsluitend de administraties waar het om gaat
Met uitsluitend de geactiveerde functies



U krijgt meer tijd om:

Uw cliënten te begeleiden zodat zij optimaal en 
slim kunnen ondernemen. 

- Actuele informatie te verschaffen

- Sturen van de organisatie

- Plannen voor de toekomst maken 

- Afspraken met leveranciers

- Geleverde zaken correct factureren

- Adequaat debiteurenbeheer

- Het verbeteren van het resultaat!



U krijgt meer tijd door:

- Automatische verwerking inkoopfacturen
- Automatische verwerking verkoopfacturen
- Automatische verwerking bankmutaties
- Automatische OB aangiften
- Automatische Debiteurenbewaking
- Automatische Betalingen
- Automatische Periodieke journaalposten
- Automatische Periodieke facturen
- Het Administratie Dashboard

CASH, áltijd uw partner want we ontwikkelen immers voor ú!



Optimale samenwerking 
met álle cliënten

• CASH Compact

voor uw cliënten die zelf (beperkt) willen administreren.

• CASH

voor uw cliënten die zelf geavanceerd werken en de 
eindcontrôle door u laten doen. 

• CASHApp, AppCASH en Web (Samenwerkportal)

Voor uw cliënten die niet zelf willen boeken maar die u kunt 
faciliteren met uitgekiende mogelijkheden voor hun 
optimale bedrijfsvoering.





Webwinkelfacturen:
volautomatisch met 

veel webshops



CASH

CASH Logistiek

Bestelling

Klantgegevens

Levering

Factuur

CASH Financieel 

Boeking

Klantgegevens



Storecove

- Storecover haalt portalfacturen op bij Coolblue, Sligro, NUON, Albert 
Heijn, Eneco, Bol.com….

- Stuurt die met UBL naar de CASH postbus

- En worden dan automatisch geboekt

- Dus niet meer zelf alert hoeven blijven om facturen op te halen



AcceptEasy (voorheen AcceptEmail)

Bij de factuur uit CASH Facturering wordt direct een digitale acceptgiro 

toegevoegd zodat de klant direct kan betalen!

Dit ontvangt de klant:

En met een klik kan 

de factuur betaald 

worden:



Standard Business Reporting

Volautomatische koppeling met Visionplanner

Gegevens uit CASH naar Visionplanner:

- Balans en Winst & Verlies 

- Openstaande posten Debiteuren & Crediteuren

SBR jaarrekening opstellen voor KvK of voor de Bank in 
Visionplanner

- Vanuit saldi kunnen doorklikken naar mutaties



KvK Handelsregister

Basis – en uitgebreide gegevens via KvK Api Search + Profile uit 
het Handelsregister ophalen vanuit CASH en laten invullen in 
CASH. Voor zoeken en contrôleren. Verificatie voor NEN notatie 
voor verbeterde herkenbaarheid: KvK-, BTWnummer 



Zit uw koppeling er niet bij?

CASH stelt de API 3.0 ter 

beschikking aan CASH Connect 

klanten. 

Via deze API kan er data tussen 

CASH en externen uitgewisseld 

worden. De externe partij kan 

informatie (data) opvragen via de 

API, welke CASH vervolgens 

automatisch terugstuurt. 

De API zorgt dus voor een 

automatisch export en import van 

data.


