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Logistieke dagboekmutaties
Voorheen was het mogelijk om door CASH gemaakte automatische boekingen te wijzigen, aan te vullen of te
verwijderen. Vaak klopte na het wijzigen van deze automatische boekingen de aansluiting met de subadministraties niet meer en kost het doorgaans veel tijd en moeite om de fouten te herstellen. Om dit probleem
te voorkomen is het niet langer mogelijk om automatisch gemaakte boekingen aan te passen. Correcties kunnen
uiteraard nog wel gemaakt worden door een nieuwe verkoop- of inkooporderregel te gebruiken. Indien dit niet
wenselijk is kunt u ook een memoriaal-dagboek gebruiken, echter raden wij deze mogelijkheid af.

Controle voorraadwaarde inkoop
In het submenu ‘Diversen controles’ is nu een nieuw overzicht toegevoegd t.b.v. de controle van de
inkoopfactuurhistorie. Daarmee kan een controle uitgevoerd worden op verschillen tussen de goederenontvangst
en de inkoopfactuur op basis van inkooporderregels. Wanneer een product besteld wordt en bij ontvangst van de
factuur blijkt een andere prijs te gelden, dan zorgt dit voor een verschil in de voorraadwaarde. Met dit nieuwe
controle overzicht is de oorzaak van een dergelijk verschil veel sneller op te sporen zodat dit op juiste plek
gecorrigeerd kan worden.

Achtergrondinformatie via memo bij inkooporder
Het is nu mogelijk om bij de stamgegevens van een leverancier interne detailinformatie vast te leggen in een
memoblok. Deze achtergrondinformatie kan gebruikt worden om het inkoopproces intern te verduidelijken. De
memo kan bijvoorbeeld vertellen dat de leverancier van week 34 tot en met week 37 gesloten is. Een nieuwe
systeemswitch [Toon relatie memo] zal het memoblok automatisch tonen bij invoer van een nieuwe inkooporder
of mutatie van bestaande orderregels. Gebruik voor het aanmaken van een memo ‘Instellen systeemswitches
Inkoop’.

Data-import materiaalstaat productontwerp
De materiaalstaat is vanuit een technisch tekenpakket (CAD software) te importeren naar CASH Productie op basis
van een export uit CAD in CSV-formaat. Dit scheelt u veel typwerk en ook verminderd direct de foutgevoeligheid
sterk.
Omdat de export uit verschillende CAD systemen niet identiek, is het noodzakelijk eerst een specifieke
bestandsindeling te maken, waarbij de CSV-kolom vertaald wordt naar het juiste veld en recordnummer in CASH.
Zie voor een uitgebreide beschrijving de helptekst van functie ‘Import Productontwerp’, in submenu ‘Diversen
Import’.
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Afdrukken van formulieren
De opmerkingen die bij de relatie, klant, of leverancier zijn ingevuld, kunnen nu ook worden afgedrukt in de kop
of slot van alle formulieren. Daarnaast kan de opmerking in het afleveradres nu ook worden afgedrukt op in- en
verkoopformulieren.

Calculatie productontwerp met vaste verkoopprijs
Het calculeren van het verkooptarief van een productontwerp kan nu op basis van 2 verschillende berekeningen.
De standaardberekening van het verkooptarief is vanuit de kostprijs van het materiaal plus een variabele marge.
Het alternatief is het bepalen van het verkooptarief via de vaste verkoopprijs van het materiaal. Gebruik hiervoor
de nieuwe systeemswitch van CASH Productie [Calculeer met vaste verkoopprijs]. Activeer de switch alleen als u
wilt calculeren met een vaste verkoopprijs voor materialen. Zie voor een uitgebreide beschrijving de helptekst bij
‘Instellingen’, ‘Systeemswitches’, ‘Productie’.
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