


Alles nieuw in CASH 2019

§ Presentatie en workshop

§ Alle nieuwe functies van 2019!

§ Verschillende modules (Financieel, Facturering, Logistiek)

§ CASHWIN en CASHWEB

§ Sneak preview 2020





Algemeen

§ Nieuwe, mooie startpagina van Cashweb.  

Tonen/verbergen, Verplaatsen en Resetten.



Algemeen

§ Nieuwe, mooie startpagina van Cashweb.

Uitbreiden? Heel gemakkelijk



Algemeen

§ Cashweb: éxtra beveiligen

§ 2-staps Authenticatie & Pincode

Optioneel (niet verplicht)



Algemeen

§ Cashweb: éxtra beveiligen

§ 2-staps Authenticatie

Er moet eenmaal per dag tijdens het inloggen op CASHWeb

een verificatiecode ingevoerd worden. Deze verificatiecode wordt 

gegenereerd via een Authenticator-app

§ Instellen dat de betreffende computer vertrouwd is.

§ Om de 30 dagen moet de code worden vernieuwd.



Algemeen

§ Cashweb: éxtra beveiligen

§ Pincode

§ Iedere 30 dagen verplicht wijzigen

§ Makkelijker te onthouden



Algemeen

§ Afgekeurde PDF handmatig

§ Geen automatisch boeking?, dan via splitscreen!



Algemeen

§ Historische administratie

§ Muteren niet meer mogelijk!    (Eigenschap H)



Algemeen

§ CASHWEB administraties alleen raadplegen

§ Niet muteren



Algemeen

§ Administraties beveiligen met een wachtwoord

§ Setup (Cashuser)

Via API instellingen, Administratie beveiligen



Algemeen

§ Documenten splitsen



Algemeen

§ Administraties verplaatsen, bankenkoppeling verplaatst mee

Bij het verplaatsen van een CASH administratie naar een andere MAP wordt de 

aanwezige bankenkoppeling aangepast



Boekhouden

§ Afschrijvingen: volautomatisch



Boekhouden

§ Afschrijvingen: volautomatisch

§ Achtergrond proces / automatische processen

§ Het verslag wordt automatisch bewaard als PDF bij het boekstuk:



Boekhouden

§ Doorzoomen vanuit de overzichten

§ Doorzoomen naar het oorspronkelijke boekstuk

§ Vanuit méér overzichten mogelijk gemaakt:

Openstaande posten, OB-aangifte proforma met specificaties.



Boekhouden

§ Doorzoomen vanuit de overzichten



Boekhouden

§ Bedrijfslogo in begeleidende mail

§ E-mailbericht (E-tekst)

§ Offerte, factuur, aanmaning



Boekhouden

§ Het €-teken in de formulieren 

§ Blokmethode  



Boekhouden

§ Matchen bankmutaties: verklaring

§ Controleoverzicht: verslag bankmutaties (menu: betalingsverkeer, verslag 

bankmutaties)

§ Toont de MANIER waarop de matching heeft plaatsgevonden



Boekhouden

§ Matchen bankmutaties: verklaring



Boekhouden

§ OB-aangifte: nieuw OB-nummer eenmanszaken.

§ I.v.m. wetgeving AVG (per 1 januari 2020)

§ OB-nummer zonder BSN-nummer.

§ Nieuwe nummer: op de factuur e.d. (links)

Oude nummer: voor de OB-aangifte (rechts)



Boekhouden

§ UBL-facturen automatisch laten boeken.

§ Direct verwerken: Ja en Vaste fiatteur

Inkoop facturen worden direct verwerkt (geboekt) in de administratie.

Anders: Te verwerken UBL facturen



Boekhouden

§ Fiattering verplicht.

§ Factuur met PDF inboeken via splitscreen.

Ná ESCAPE verplicht een fiatteur invoeren.



Boekhouden

§ Factuur uitsluiten van betaal-advies / incasso-advies

§ Vanuit de boekregel met F6 Extra



Boekhouden

§ Betaaladvies ook met splitscreen

§ Betaaladvies: selectie op factuurnummer



Boekhouden

§ Periodieke verkoop facturen met periode omzet

§ Versturen periodieke factuur voor kwartaal abonnement

perioden: januari t/m maart 2020

§ Omzet verdeel over de 3 maanden (2001, 2002 en 2003)

§ Transitorisch (relatienr. 4)



Boekhouden

§ Periodieke verkoop facturen met periode omzet

§ Facturering: kwartaal factuur



Boekhouden

§ Periodieke verkoop facturen met periode omzet



Boekhouden

§ OB-aangifte: betaling met kenmerk automatisch in het betaaladvies.



Boekhouden

§ CASH is RSG Ready

§ CASH ondersteunt het Referentie Grootboek Schema

§ RSG = omvangrijk standaard grootboekrekeningschema

§ Verbinding tussen CASH en SBR 

SBR = nationale standaard voor digitale uitwisseling van alle

bedrijfsmatige rapportages (Standard Business Reporting)

§ Gegevens uit CASH delen met andere systemen / rapportages.

§ Volledig automatisch

§ RSG Ready = certificaat

CASH voldoet aan RSG



CASHapp

§ Controle op ingestuurde bonnen

Zijn alle bonnen (foto’s) ook verstuurd naar CASH? 

Via de CASHapp:

Scan functie > bladeren 



CASHapp

§ CASHapp in het Engels



CASHapp

§ Verbeterde vormgeving en gebruikers-

vriendelijker

§ Nieuwe knoppen, makkelijker navigeren

§ Home-knop



CASHapp

§ Offerte snel omzetten tot factuur

§ Met de CASHapp kan snel een offerte worden gemaakt

§ Deze offerte kan worden omgezet tot factuur (artikelen, teksten aanpassen)



CASHapp

§ Offerte snel omzetten tot factuur



CASHapp

§ Sneller toegang tot CASHapp

§ Pincode, vingerafdruk

§ Instellen via de CASHapp

§ Wijzigen en verwijderen

§ Voordeel: je hoeft geen wachtwoord

meer te onthouden.

§ Pincode gekoppeld aan het apparaat.



CASHapp

§ Relaties bewerken via de CASHapp

§ Nieuwe relaties direct invoeren via de CASHapp

Bestaande relaties wijzigen via de CASHapp



Logistiek

§ Kredietlimiet controle aangescherpt

§ Opties: Ja, Nee of Blokkeren



Logistiek

§ Kredietlimiet controle aangescherpt

§ Opties: Ja, Nee of Blokkeren



Logistiek

§ Verplaatsen magazijn voorraad (filialen)

§ Bevoorraden van een filiaal vanuit een hoofdmagazijn (Beamer)



Logistiek

§ Verplaatsen magazijn voorraad (filialen)

§ Bevoorraden van een filiaal vanuit een hoofdmagazijn (Beamer)



Logistiek

§ Verplaatsen magazijn voorraad (filialen)



Sneak Preview nieuwe functies 2020

§ HRM pakket

§ Geïntegreerd
§ Online, CashWeb en Offline CashWin
§ Voor Cash en Microloon klanten 
§ Alle gangbare functies



Echt alles automatisch met Cash
Ook PSD2 bankenkoppeling 4.0

Nu in test, live verwacht in de B17, Q1 2020

Het hele proces van inkoopfactuur tot uitbetaling en van 
verkoopfactuur tot betaling verloopt op deze wijze volledig 
automatisch en digitaal

Samenvattend;

- Een boekhoudkoppeling met elke bank in NL en EU
- Voor elke soort rekening
- Realtime verwerking 24/7/365
- Volledig geïntegreerd bankieren en boekhouden
- Makkelijk uitbetalen en betaalverzoeken
- Volledig geconsolideerd overzicht en rapportages
- Starten of overstappen geeft veel voordelen
- Veilig onder toezicht van de Nederlandsche bank



Delegeer de volmacht en uw klant krijgt via de App toegang tot de icoon bank met alle mogelijkheden
Maar ook tot de icoon inboeken met alle mogelijkheden (i.c.m. Cash Connect) 



Sneak Preview nieuwe functies 2020
CashApp

§ Gebruiksvriendelijker, stijlvoller, intuïtiever, verbeterde look en feel 
§ Bank icoon voor PSD2 bankenkoppeling
§ Inboek icoon beschikbaar voor klant Accountant
§ Taken en berichten
§ Factuur betalen en fiatteren
§ Virtual tour en wat is nieuw
§ Nieuwe inlog, pincode en password
§ Relaties, knoppen, pijltjes/footer, icoontjes
§ Styling offerte en factuur maken verbeterd
§ Delen offerte en factuur
§ Foto contantbon voor latere boeking in kasboek
§ Nieuwe styling bedrijfsstatus + footer, inboeken en Loonportal
§ Uren invoer verbeteren, o.a. geen decimalen, van t/m i.p.v. aantal, 

overzicht uren en die kunnen wijzigen







Sneak Preview nieuwe functies 2020

Nieuwe en verbeterde koppelingen

§ Elvy online, geïntegreerd
§ Dizzy data (Newviews), geïntegreerd
§ Visionplanner, uitbreiding functionaliteit; o.a. inzoomen en kostenplaatsen importeren
§ Outstanding 24, debiteurenbeheer/incasso
§ Payt, debiteurenbeheer/incasso
§ Bizzcloud, webshopkoppeling
§ Outsmart, werkbonApp
§ ICS Warehouse systems, warehousing
§ 2BA, artikelbestanden
§ PostNL, verzending



Sneak Preview nieuwe functies 2020

Boekhouden diversen (een selectie)

§ Nog betere UBL/factuur verwerking
§ Aanmaningsteksten per regel
§ Koptekstfactuur op projectfacturen
§ Audit verbeteren ook op recordniveau
§ Bij invoer nieuwe relatie vanuit boekstuk de factuur zichtbaar maken voor relatiegegevens
§ Bij aanmaning via aanmaanrobot ook originele factuur meesturen als bijlage
§ Afschrijving verlicht invoeren bij boeken van inkoopfactuur (optie via vinkje grootboek)
§ Dubbele relaties samenvoegen die per ongeluk zijn ontstaan
§ Selecteren JPG of PDF bestand uit hele lijst vergemakkelijken in CashWeb
§ € overal op de factuur beschikbaar maken
§ Elektronische facturen via Peppol netwerk
§ Administratiedashboard verberg administraties zonder notificaties onthouden per 

gebruiker. Om ook de administraties te zien waar niets in te doen is



Sneak Preview nieuwe functies 2020

Logistiek diversen (een selectie)

§ Overzicht historisch voorraad per ultimo periode altijd juist beginsaldo van een 
boekperiode laten geven

§ Gewicht bij samenstelling toevoegen
§ Creditnota waarbij je vanuit de order de te crediteren orderregels kunt selecteren
§ De omzet per magazijn laten doorboeken om een kostenplaats aan het magazijn te 

kunnen koppelen
§ Meerdere magazijnlocaties per artikel kunnen aangeven
§ Foto’s bij artikelen ook kunnen afdrukken op offertes en facturen
§ Oppervlakte in lengte x breedte x hoogte kunnen uitrekenen bij artikel
§ Prognose per klant en per klant/jaar in kunnen voeren naast artikel en artikel/jaar
§ Serienummer registratie per artikelgroep kunnen uitzetten
§ 2 gewichten (bruto/netto) per artikel in kunnen stellen i.p.v. 1
§ Ook de in- en verkoopstatistieken grafisch weer kunnen geven 



Vragen ?


