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Financiële signaleringen instellen
Direct op de hoogte zijn wanneer de omzet daalt? Of wanneer de kas negatief is en er dus correcties nodig zijn?
Nu kunt u zelf financiële signaleringen instellen wanneer bedragen negatief zijn, of hoger/lager dan de door uzelf
ingestelde parameter. Bovendien kunt u per medewerker instellen wie de signalering op het startscherm van
CASH moet krijgen bij de stamgegevens van de medewerker. U kunt signaleringen instellen voor afwijkingen van
kengetallen (ratio’s) en grootboeksignaleringen.
U hoeft niet langer proactief naar belangrijke cijfers te zoeken, u stelt eenmaal de signalering in en krijgt direct
een melding wanneer de door u ingestelde parameters overschreden worden. U kunt tijdig uw klanten of
collega’s informeren en adviseren zodat direct de juiste maatregelen genomen kunnen worden.
De waarden voor financiële signaleringen kunt u opgeven bij ‘Financieel’, ‘Instellingen’, ‘Financiële
signaleringen’. U kunt daar grenswaarden opgeven aan de hand waarvan de signaleringen gegeven worden.

Nieuwe snelle functies in het boekingsscherm
Om nog sneller bepaalde functies te kunnen uitvoeren in het boekingsscherm, kan voortaan via ‘F4’ in de eerste
kolom van een nieuwe regel een submenu opgeroepen worden met de volgende functies:
•

•
•

•
•

•

Koppelen van een PDF: kies vanuit een map in CASH of een map op uw computer een PDF bestand en koppel
dit direct aan het huidige boekstuk. U bespaart met deze functie veel tijd tijdens het boeken, en hoeft niet
langer te zorgen dat de PDF met een correcte bestandsnaam in de juiste map staat.
Overnemen van regels: neem vanuit een ander boekstuk direct regels over naar het huidige boekstuk.
Een boekstuk verplaatsen: verplaats het huidige boekstuk naar een ander dagboek of boekstuk op basis van
een in te geven jaar-dagboek-stuknummer en datum (inclusief een eventueel gekoppelde pdf). Handig om
snel correcties uit te voeren!
Zoeken in dagboek: geef een overzicht binnen het huidige jaar-dagboek met selectie op tekst of bedrag.
Saldo tegenrekening: deze functie geeft direct een overzicht van het saldo van de tegenrekening binnen het
gekozen boekjaar / dagboek. Dit kan handig zijn als de bankenkoppeling niet aansluit, zo ziet u eenvoudig
waar het verkeerd ging en kunt u snel correcties doorvoeren.
Print barcode van huidig boekstuk voor gebruik met een HP scanner voor documentbeheer (de
oorspronkelijke functie die op deze plaats stond).
1

Zie voor nadere uitleg van bovenstaande functies de helpteksten die u vindt onder het vraagteken in het
boekingsscherm.

Instelbare afzender bij gebruik van Go2UBL
Het kan zijn dat u in CASH uw standaard e-mailadres aanpast waardoor er problemen ontstaan met de
verzending naar Go2UBL. Uw nieuwe e-mailadres komt dan nog niet voor op de whitelist van Go2UBL. Deze
whitelist bestaat uit e-mailadressen die geaccepteerd worden door Go2UBL. U hoeft een gewijzigd e-mailadres
niet langer zelf door te geven aan Go2UBL, CASH zorgt ervoor dat het oorspronkelijke e-mailadres gebruikt
wordt voor de verzending naar Go2UBL waardoor eventuele whitelist problemen omzeild worden. U heeft ook
de optie om bewust de afzender naar Go2UBL aan te passen, zorgt u er dan wel voor dat het nieuwe adres ook
op de whitelist van Go2UBL staat.
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Nu ook aangiften fiatteren
Het is nu ook mogelijk om aangiften te fiatteren! Dit geldt voor de Omzetbelasting, ICP en Suppletie. U maakt de
aangifte gereed in CASHWeb en selecteert de klant die de aangifte dient te fiatteren.

De aangifte staat vervolgens ter fiattering klaar voor uw klant in CASHWeb. Zodra uw klant de aangifte heeft
gefiatteerd ontvangt u daar bericht van. Vervolgens kunt u de aangifte definitief maken en direct verzenden naar
de Belastingdienst.

Handige checkbox bij het verwerken van de postbus inkoopfacturen
U heeft nu de mogelijkheid om razendsnel alle UBL facturen tegelijk te selecteren ter verdere verwerking. In de
kop van de kolom vindt u een “check all” box. Wanneer u deze checkbox aanvinkt worden direct alle regels
aangevinkt. Facturen zonder match op relatie of grootboekrekening worden automatisch uitgesloten van de
selectie.
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Uitbreiding maatwerkoverzichten
Met de maatwerk overzichten kunt u binnen CASH ieder soort grootboek afzetten tegen zelfgekozen periodes.
Wanneer u de module CASH Consolidatie gebruikt, is het nu ook mogelijk om meer details uit de onderliggende
administraties in uw maatwerk overzichten te tonen. In de functie ‘Onderhoud regelindelingen’ zijn nu de velden
‘Administratiecode’ en ‘Map’ (wanneer de administratie in een andere map staat), toegevoegd.
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U kunt er nu voor kiezen om in uw overzichten ook details uit specifieke administraties te tonen:
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