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ReadmeB13a – d.d. mei 2018 – Verder verbeterd 
 

 

 

Openstaande postenlijst debiteuren / crediteuren  

Wanneer gekozen is voor 'verdichten' (één regel per factuur) en er zijn alleen bankmutaties voor de factuur, dan 

werd de regel niet vermeld. Dit is verholpen. 

 

Terugdraaien OB-aangifte in combinatie met fiatteren aangifte 

Indien u gebruik maakt van het fiatteren van een OB-aangifte en u doet heeft geen maandaangifte, dan krijgt u 

voortaan de melding dat de aangifte eerst via het fiatteren verwerkt moet worden. 

 

Historisch overzicht debet/credit 

Indien gewenst worden nu ook nulfacturen getoond. 

 

Historische openstaande posten via API3.0 

Via API 3.0 is nu ook een historische openstaande postenlijst op te vragen. Men krijgt dan een lijst van facturen 

die per een periode in het verleden open stonden. 

 

Het commando voor exporteren van openstaande facturen december 2017: 0311H|1712|D 

Met dit commando worden de facturen die per december 2017 open stonden geëxporteerd. De toevoeging D 

geeft aan dat alleen de debiteuren facturen worden geselecteerd. Hier kan ook een C voor crediteuren 

ingegeven worden, of men laat deze leeg voor alle facturen. 

 

Import van een PDF via de API-3.0 

Het is nu mogelijk om via een aparte API-aanroep een PDF die gekoppeld is aan een boekstuk te importeren in 

een CASH administratie. De aanroep gaat via formaat 6 en ziet er als volgt uit: 

<CASH> 

<F0301>1801</F0301> 

<F0302>010118</F0302> 

<F0303>000001</F0303> 

<F0901>INK</F0901> 

<PDF>PDF in base64</PDF> 

</CASH> 
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Verbetering API-3.0 

Er is nu een verbeterde aanroep mogelijk voor de export van relatiegegevens (R0101), Klantgegevens (R2220), 

Artikelgroepen (R2208) en Servicebonnen (R3600). In de praktijk blijkt dat er meerdere malen per uur een export 

wordt gedaan van de volledige bovengenoemde records om zo up-to-date mogelijk te zijn. Met een andere 

aanroep is het mogelijk om alleen de records op te halen die in de afgelopen dagen gewijzigd zijn. Een aanroep 

voor een export van alle relaties wordt gedaan met 0101. Als dit wordt vervangen door 0101W|5 dan volgt een 

export van alle relaties die in de afgelopen 5 dagen gewijzigd zijn. Als u geen aantal dagen mee geeft met de 

aanroep dan wordt als standaard 7 dagen gehanteerd. 

 

Overzicht kostenplaatsen 

Standaard worden alleen de niet-geblokkeerde kostenplaatsen getoond; via het instellen van een vaste 

veldwaarde in SETUP kunnen met ‘B’ alle (zowel geblokkeerd als niet geblokkeerd) kostenplaatsen worden 

getoond. 

 

Automatische processen 

Bij het opstarten en afsluiten wordt nu gecontroleerd of de administratie zich op het platform (online of offline) 

bevindt waar de automatische processen gestart kunnen worden. Als de administratie normaal op CASHWeb 

wordt bewerkt dan zullen de automatische functies (de aanmaanrobot, UBL inlezen, facturen verzenden, 

bankbestanden ophalen) niet uitgevoerd worden als de administratie in CASHWin geopend wordt. 

 

Koppeling met Vendit onder CASHWin 

Vanaf de B13a is het mogelijk om met CASHWin gebruik te maken van de koppeling met Vendit. Meer over de 

koppeling met Vendit leest u hier.  

 

Foutmelding bij zoomen naar boekstuk vanuit Winst & Verliesoverzicht 

Bij het zoomen naar het boekstuk vanuit het Winst & Verliesoverzicht volgde een foutmelding waarna het 

programma werd beëindigt. Dit probleem is verholpen. 

 

Extra velden in verwerken UBL inkoopfactuur 

Een selectie van de extra velden uit ‘Onderhoud Dagboeken’ is nu ook beschikbaar in de functie ‘Verwerken 

Postbus’ van de UBL inkoopfacturen. Het gaat dan om de velden IBAN, BIC, afwijkende naam, afwijkende plaats 

(deze velden worden gebruikt om voor deze factuur een afwijkend banknummer in te geven voor de betaling), 

betaaldagen (voor een aantal betaaldagen dat afwijkt van de standaard), een extra omschrijving en 

betaalkenmerk. Deze velden zijn met de ‘F6’ functietoets te gebruiken. 

 

 

 

 

https://www.cash.nl/overige-koppelingen/vendit/
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Winst & Verliesoverzicht  

In geval van soort overzicht '1': indien het percentage dit jaar/vorig jaar of dit jaar/budget gebaseerd is op twee 

waardes met verschillende tekens, wordt het percentage voortaan leeg gelaten. Dit geldt ook indien het 

percentage groter is dan de maximale kolombreedte (9999,99). 

 

VVE-status 

Vooruit geboekte periodieke bijdragen worden voortaan aan de passiva-zijde vermeld. 

 

Kostenplaatsen  

Als de lijst van kostenplaatsen groeit, ontstaat de behoefte om meer informatie betreffende de kostenplaats te 

kunnen vastleggen en hierop ook te kunnen zoeken. 

Het veld Memo kan worden gebruikt om het doel van de kostenplaatscode te specificeren. Het Overzicht 

kostenplaatsen dat gebruikt wordt om te zoeken, is uitgebreid met handige selecties. Geef bij 'Zoeken op' een 

korte tekst waarop de Omschrijving- en Memovelden worden doorzocht. Alleen die kostenplaatsen met deze 

tekst worden dan getoond. Het overzicht toont standaard alleen codes die niet geblokkeerd zijn. De selectie op 

Code Geblokkeerd kan ook worden gewijzigd.   

 

Aanmaken incasso-opdracht  

Het aantal te incasseren posten wordt nu ook in de Payment Information vastgelegd. 

 

Medewerker fiat in verwerken UBL  

Met een instelling in de crediteurenparameters kan ingesteld worden of bij het kiezen van een fiatteur in 

verwerken UBL facturen, de vraag moet worden gesteld of deze fiatteur als vaste fiatteur voor deze crediteur 

moet worden gebruikt. 

 

Aanmaken incasso-opdracht  

Bij doorlopende machtigingen wordt geen rekening meer gehouden met FRST (eerste) en LAST (laatste): deze 

worden allemaal behandeld als RCUR (doorlopend). Alles komt dus voortaan in één batch. 

Her-matchen bankmutaties  

Bij het her-matchen werd niet de volledige omschrijving gebruikt zoals deze van de bank binnen komt, er zijn 

tags die niet in de omschrijving staan en daarop kan dan niet gematcht worden bij het her-matchen. Voortaan 

wordt de volledige omschrijving gebruikt bij het her-matchen. 

 

Matchen op betaalkenmerk uitgebreid  

Het matchen op betaalkenmerk is uitgebreid. Als er geen match op de relatie kan worden gevonden via het 

banknummer dan worden alle posten doorzocht op een match op het betaalkenmerk. Dit betaalkenmerk dient 

langer dan 3 posities te zijn en niet langer dan 16. 



 

 
4 

 

Signalering handmatige verwerking PDF inkoopfacturen  

Als de instelling van het verwerken van losse PDF inkoopfacturen op handmatige verwerking staat, dan krijgt u 

nu ook een signalering op de startpagina als er PDF bestanden te verwerken zijn. Deze signalering staat eveneens 

op het dashboard van de accountancyportal. 

 

>>> Naar het hoofdscherm >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cash.nl/fileadmin/support/pdf/readmeb13a.pdf

