


Alles automatisch met CASH voor MKB



Alles automatisch

§ 70% van de administratie = eenvoudig werk

§ 90% hiervan kan CASH van A tot Z volledig automatiseren

§ 10% controle en uitzoekwerk

§ U bespaart veel tijd en heeft actueel inzicht

§ Grip op de zaak, richt u op de dingen die u graag doet!





Het automatisch verwerken van de facturen
§ Factuur gaat naar uniek emailadres

§ Ubl’s worden direct klaargezet in de postbus

§ Pdf’s gaan langs een partner en worden Ubl

§ Verwerken postbus voor controle

§ Splitsen, transitorisch boeken, fiatteren

§ Nieuwe crediteuren direct aanmaken!

§ Natuurlijk ook via de CASHApp dmv foto

§ Na verwerking door naar Inkoopboek

§ Pdf wordt bewaard bij de boeking

§ Crediteurenbeheer start gelijk op

§ Betaalbaar stellen

§ Ook verkoopfacturen

§ Ook te verwerken in split screen



Wat is Ubl?



Wat eerst te doen??

Instellen Crediteurenparameters | verkoopfacturen | relatie



Insturen inkoop/verkoopfacturen

12345.admi@efactuur.cashweb.nl | 12345.admi@vfactuur.cashweb.nl

http://efactuur.cashweb.nl
http://vfactuur.cashweb.nl


§ De factuur wordt gestuurd naar het unieke 

emailadres

§ In de administratie wordt aangegeven dat er niet 

verrijkt hoeft te worden

§ De factuur staat direct in het inkoop of 

verkoopdagboek

§ Handmatig boeken

§ Pdf wordt bewaard bij boeking!

§ Alles loopt via ons CASH Connect abonnement

§ Geen extra kosten als het een Ubl factuur is of 

via split screen verwerkt wordt

§ Ook insturen via onze CASHApp

Optie 1; Het  verwerken van de facturen via Split screen



Optie 2; Verwerking e-factuur

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



Ubl viewer en kenmerken

Werkt goed bij E-facturen en Go2Ubl lines, aangezien dan de factuur op regelniveau CASH binnenkomt



§ Go2Ubl; tarief € 0,35/Pdf

§ Hoge matchingsgraad 95 – 99% door extra check!

§ Ook mogelijk op regelniveau (vanaf 0,70/Pdf)

§ Niet alleen Pdf, maar ook andere Xml formaten(Invoice Sharing)

§ Elvy; Tarief € 60,00/maand

§ Onbeperkt aantal administraties en scans

§ Simpel in te stellen

§ Geschikt voor originele Pdf’s

Go2Ubl | Elvy | Dizzy Data | ……..



§ Facturen kunnen makkelijk aangeleverd worden via de mail of App

§ Geen handmatig boeken meer, alleen controle

§ Pdf wordt automatisch digitaal bewaard bij de boeking!

§ U kunt zelf bepalen welke administratie op welke manier verwerkt 

wordt

§ Geen extra kosten als het een Ubl e-factuur is.

§ CASH is zelflerend en hoe meer gegevens er bekend zijn, des te beter 

de matching en mogelijkheid om kenmerken in te stellen

§ In CASH boekhouden en niet in een Scan en Herkenpakket

Voordelen van het automatisch verwerken van de facturen





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 dubbele 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





De Bankenkoppeling
§ Directe volautomatische koppeling met uw bank

§ Heeft de bank de koppeling dan hebben wij hem ook!

§ Bij ING en Rabobank en Bunq ook automatisch verwerken 

betaalbestanden en betalen via de CASHApp

§ Onbeperkt aantal bankrekeningen te koppelen

§ CASH is zelflerend en heeft een sterke matchingsgraad

§ Mogelijkheid tot her matchen

§ Makkelijk zelf betalingskenmerken instellen voor betere 

matching

§ Geen handmatigheden meer, behalve de uitzonderingen

§ CASH koppelt natuurlijk ook met alle andere Nederlandse 

banken(bijv. met MT940bestanden)





API 3.0
§ Digitale snelweg waarover gegevens worden uitgewisseld tussen 2 

pakketten

§ Voorbeelden; kassasystemen, webshop’s, branchepakketten, KvK

§ Gegevens zoals, omzet, btw en klanten worden automatisch real-

time of periodiek naar CASH geëxporteerd

§ Geen fouten bij overtypen gegevens of minder tijd kwijt i.p.v. 

handmatige export en import

§ CASH heeft al heel veel standaard API koppelingen via Webservices

of Connect

§ Elk softwarepakket kan naar CASH “toeschrijven”



Voorbeelden van standaardkoppelingen
§ AcceptEasy

§ KvK aangifte via SBR Visionplanner

§ Rapportgeneratoren, zoals MLE, Visionplanner, Speedbooks

§ Kassa’s, zoals VSMII, Bizzcloud

§ Webshopkoppelingen

§ Scan en Herken, Dizzydata, Scan Sys

§ KvK adressenbestand

§ Factuurverzamelaar



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

§ AppCASH



Inboeken vanuit de CASHApp

• Direct vanuit de App Inkoopfacturen, 

Verkoopfacturen, Pin en Contact bonnen 

en declaraties inboeken

• Automatische herkenning of handmatig 

boeken (optie 1 of 2!)

• Geen facturen en bonnetjes kwijt, alles 

wordt direct geboekt in de administratie



§ Aanmaanrobot

§ Periodieke boekingen

§ Btw aangifte wordt automatisch verzameld en 

kan via digipoort aangegeven worden

§ Periodieke facturen

§ Afschrijvingen

§ Alle overige modules van CASH

§ Automatische signaleren!

En wat gaat er dan allemaal nog meer automatisch??



Actueel inzicht § Door automatisme, actueel inzicht!

§ Dashboard

§ Bedrijfsstatus per maand, kalenderjaar

§ Overzichten per dag, week, maand

§ Debiteureninzicht

§ Maar natuurlijk ook alle andere standaard-

en maatwerkoverzichten



§ Naast ons pakket, zijn het ook vooral deze abonnementen 

die het allemaal mogelijk maken

§ 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 split screen

§ Extra opslag

CASH Connect en Webservices



§ Er valt heel veel te automatiseren met CASH

§ Dit bespaart u tijd, maar verschaft u vooral actueel inzicht, 

waarmee u nog meer grip op uw administratie heeft

§ Met de App bent u helemaal van deze tijd, maar bovenal 

geeft het u veel gemak bij het voeden van de administratie 

en het inzicht in uw administratie

§ U kunt automatiseren in uw eigen tempo!

§ Goed starten met behulp van handleiding, filmpjes, 

trainingen en Online Consultancy

Conclusie!



Vragen ?


