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Private label 

U kunt nu uw bedrijfshuisstijl doorvoeren in CASH en de CASHapp! U kunt voor beiden uw logo instellen zodat 

dit op de startpagina van CASHWeb getoond wordt, of onderin de CASHapp. Daarnaast is het mogelijk om 

huisstijlkleuren in te stellen en verschillende teksten aan te passen zodat de CASH omgeving dezelfde uitstraling 

als uw bedrijfshuisstijl heeft. Om gebruik te maken van het Private label heeft u CASH Connect nodig.  

De instructievideo voor het instellen van het Private label vindt u terug onder CASH Instructievideo’s Algemeen 

op onze website.  

 

OB-aangifte/ICP-aangifte/OB-Suppletie  

De aangiften zijn gereed gemaakt voor het Belastingjaar 2018. 

 

Inlezen UBL bestanden  

Om te voorkomen dat er facturen ingelezen worden die niet in de administratie horen, hebben we de volgende 

aanpassing gemaakt: wanneer een relatie niet gematcht kan worden (op basis van KvK-nummer, btw-nummer, 

postcode of e-mailadres) en de NAW gegevens ontbreken in het UBL bestand, dan wordt deze geweigerd. De 

bestanden worden verwijderd en als bijlage toegevoegd aan een e-mail met de foutmelding. Op deze manier 

wordt voorkomen dat een factuur zonder NAW gegevens alsnog ingelezen wordt in de administratie. Een 

dergelijke factuur voldoet namelijk niet aan de wettelijke eisen. 

 

Raadplegen PDF CASHWeb  

Tijdens het gebruik van het Splitscreen is het nu ook mogelijk om de PDF te roteren, indien deze verkeerd 

gescand is. Hiervoor zijn 2 nieuwe iconen aanwezig waarmee u de PDF linksom of rechtsom kunt roteren.  

 

Verkoop UBL-bestanden  

Bij verkoop UBL-bestanden met een factuurnummer langer dan 6 tekens worden voortaan de laatste 6 tekens 

overgenomen als factuurnummer in de boeking, indien deze numeriek zijn. Het volledige factuurnummer 

(eventueel met letters en leestekens) wordt vervolgens in het betalingskenmerk gezet. 

 

Inlezen UBL-bestanden 

Bepaalde facturen die via onze partner Go2UBL terugkomen en ingelezen worden hebben geen 

factuurnummers, zoals bijvoorbeeld kassabonnetjes of pinbonnetjes. Om te zorgen dat deze bestanden toch een 

uniek betaalkenmerk krijgen, zullen deze gevuld worden met de datum en tijd van inlezen van het UBL-bestand. 

 

 

https://www.cash.nl/support/instructievideos/
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Verwerken Vfacturen  

Voorheen werd een bestand met meerdere punten in de bestandsnaam niet herkend door de functie 

‘Verwerken vfacturen’, en werden deze dus ook niet verwerkt. Dit is nu verholpen zodat ook bestanden met 

meerdere punten in de bestandsnaam correct verwerkt worden.  

 

Verwerken postbus (verkoop)  

Waar voorheen problemen konden ontstaan bij het verwerken van bedragen met meer of minder dan twee 

decimalen, is dit nu verholpen. Alle soorten bedragen worden nu correct verwerkt.  

 

Verwerken postbus (inkoop)  

Bij het verwerken van de inkoop postbus ontstonden in sommige gevallen problemen wanneer bedragen meer 

dan vier decimalen bevatten. Dit is niet langer het geval; alle soorten bedragen worden nu correct verwerkt.  

 

Opstarten administratie  

Om te zorgen dat uw administratie overzichtelijk blijft, wordt er voortaan gecontroleerd of het 

bankrekeningnummer dat in de  bankenkoppeling aanwezig is, tevens aanwezig is bij een dagboek. Wanneer dit 

niet het geval is, wordt de koppeling verwijderd.  

 

Dashboard instellen  

Het Dashboard instellen is nu ook mogelijk via de samenwerkportal/meewerkfunctie.  

 

Overzicht per e-mail  

Wanneer een overzicht vanuit CASH direct werd verzonden d.m.v. de menubalk boven het overzicht, werd in 

Internet Explorer de regelafstand voor afdrukken incorrect afgehandeld met als gevolg 1 a 2 regels per pagina 

waardoor documenten onnodig lang werden. Voortaan wordt de informatie correct afgedrukt.  

 

Menu in onderhoud dagboeken  

Het menu in ‘Onderhoud dagboeken’ is vervangen door een pop-up scherm waarop u een dropdown menu kunt 

aanklikken om de juiste functie te selecteren.  

 

Overnemen (boek)regels & Boekstuk verplaatsen  

Met de functie ‘Onderhoud dagboeken’ kunnen met behulp van ‘F4’ en ‘Overnemen boekregels’ de boekregels 

uit een ander stuknummer worden overgenomen. Daar werd voorheen ten onrechte gemeld dat de nieuwe 

boeking niet aan de minimum en maximum boekperiode voldeed die bij ‘Beperken boekperiodes’ ingesteld 

waren. Dit is niet langer het geval en is tevens ook  opgelost voor het verplaatsen van een boekstuk.  
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Signaleringen  

Wanneer u de module CASH Compact Pro én de module CASH Lonen afneemt, zag u niet langer de signaleringen 

op de startpagina. Dit is nu verholpen zodat u de signaleringen op de startpagina ziet, ongeacht welke 

combinatie van CASH modules u afneemt.  

 

Aanmaken betaalopdracht  

Wanneer een betaalopdracht aangemaakt werd waarin posten stonden van gecrediteerde debiteurenbetalingen 

met een afwijkend banknummer, kwam het voor dat de telling van het aantal posten en het totaalbedrag niet 

correct getoond werd. Dit is nu verholpen waardoor de totalen van de betaalopdrachten ook in deze gevallen 

correct getoond wordt.  

 

Invoegen speciale tekens CASHWeb  

Speciale tekens werden in CASHWeb achteraan de inhoud toegevoegd i.p.v. op de plek van de cursor. Dit is nu 

verholpen waardoor de speciale tekens precies op de plek die u wilt toegevoegd worden.  

 

Printen dashboard  

Bij het printen van het dashboard overlapten de grafieken elkaar in sommige gevallen. Voortaan worden de 

grafieken netjes onder elkaar geprint waardoor u helder overzicht heeft.  

 

Afdrukken W&V overzicht CASHWeb 

Bij gebruik van Moderne overzichten en budgetten werd bij het afdrukken van het Winst & Verlies overzicht de 

header niet goed getoond. Dit is nu opgelost waardoor ook de header altijd correct wordt afgedrukt.  

 

Geen administratie in CASHapp  

Het kwam in sommige gevallen voor dat na het inloggen in de CASHapp, geen administratie was geselecteerd 

waardoor allerlei fouten optraden. Dit is nu verholpen: wanneer geen administratie geselecteerd is, opent de 

CASHapp automatisch het overzichtsscherm waar u een administratie kunt selecteren.  

 

Opvragen relatie CASHapp  

Bij ‘Tonen relatie’ werd niet altijd de juiste straat en plaats getoond in het kaartje. Dit is nu verholpen waardoor 

u altijd de juiste informatie te zien krijgt.  

 

 

 

 


