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README B13b NIEUW & verbeterd – d.d. augustus 2018 
 

 

 

NIEUW: Klanten toevoegen aan de Accountancyportal vanuit CASHWeb! 

Het is voortaan mogelijk voor accountants- en administratiekantoren die met de Accountancyportal werken om 

zelf nieuwe klanten toe te voegen aan de portal.  

Om klanten toe te kunnen voegen aan uw Accountancyportal, is het noodzakelijk deze functie te activeren via: 

Beheer > Gebruikersoverzicht > Tabblad Portal, waar u het vinkje “Toevoegen klant” aanklikt. Vervolgens ziet u 

Beheer > Toevoegen klant staan en kunt u voortaan zelf  eenvoudig klanten toevoegen via het formulier. 

 

 

NIEUW: Makkelijk kolommen aan-/uitzetten in het Administratie Dashboard   

Het is voortaan mogelijk om in het Administratie Dashboard alleen de kolommen te tonen die u wilt zien, 

doordat u ze voortaan aan- of uit kunt zetten. Het instellen van deze kolommen kan met behulp van de knop 

Instellingen in het Administratie Dashboard. 

 

 

NIEUW: Mappen niet meer standaard uitgeklapt om aanwezige mappen te tonen (documentenbeheer) 

Bij gebruik van veel mappen (en ook de systeemmappen voor PDF’s) is de lijst met mappen en bestanden 

onoverzichtelijk geworden. Daarom worden de mappen voortaan ingeklapt getoond.  
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NIEUW: Meewerk administratiemenu 

Bij het document-, administratie- en gebruikersbeheer-overzicht is het meewerk-overzicht (de dropdown van de 

meewerk-relaties) langer en breder geworden, zodat de juiste relatie sneller kan worden gevonden. 

 

NIEUW in fiattering-functie:  

- Zelf grootboekrekening selecteren bij het fiatteren van facturen 

Het is nu mogelijk om bij het fiatteren aan te geven welke grootboekrekening voor de kosten gebruikt moet 

worden. Hiervoor moet bij de medewerker vastgelegd worden welke grootboekrekeningen deze mag 

gebruiken. Bij het fiatteren van een factuur, kan deze medewerker vervolgens kiezen uit zijn eigen 

grootboekrekeningen. 

- Een reden ingeven bij goedkeuren fiattering 

Bij het fiatteren van een factuur is het nu ook mogelijk om een reden en omschrijving in te geven. Dit kon al 

bij het afkeuren en in behandeling zetten van een factuur, maar nu dus ook bij het goedkeuren. Het is bij een 

fiat niet verplicht om een reden en omschrijving in te voeren. Deze reden en omschrijving is dan terug te 

zien op de overzichten van de fiatteerhistorie van de factuur.  

Indien u overigens geen gebruik wenst te maken van een opgave van de reden voor de fiattering dan kunt u 

dit eenmalig  aangeven bij: Geen reden fiat. 

 

NIEUW in splitscreen-functie: 

- Verwijderen van PDF bij handmatig inboeken via splitscreen 

Bij het handmatig inboeken (de semi-automatische verwerking) van een PDF (e-factuur) via de splitscreen-

functie in het Inkoop- of Verkoopdagboek, is het voortaan mogelijk om de PDF te verwijderen als blijkt dat 

de factuur al is verwerkt in een eerder boekstuk, als de PDF geen factuur bevat of om een andere reden. 

Verwijderen doet u met F5 wissen, als u op het veld relatienummer staat op de eerste regel. 

 
 

- Instellen breedte van splitscreen 

In de functies voor Onderhoud dagboeken > Fiatteren en E-facturen/Verwerken postbus kan met een 

splitscreen gewerkt worden. Nieuw is dat de grootte van het rechter scherm met de PDF-factuur door de 

gebruiker zelf kan worden bepaald. De grootte van het PDF-scherm kan door middel van een percentage 

naar wens worden ingesteld, variërend van 20% t/m 50% in stapjes van 5%. De instelling kan in CASHWeb 

gevonden worden via Persoonlijke instellingen en in CASHWin via de menubalk onder Bestand > Instellingen. 

In beide gevallen dient er een administratie geopend te zijn. 
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VERBETERD: 

CASHWEB 

- De accountant kan voortaan zelf de koppeling(en) met de meewerkrelatie(s) verbreken. 

 

- Het gebruik van een lage resolutie voor het beeldscherm met een Private Label in CASHWeb, zorgde ervoor 

dat het scherm ging ‘trillen’ als het linker menu uitschoof. Dit kan nu worden opgelost door bij het 

onderhoud van het Private Label het logo opnieuw te selecteren en op te slaan. 

 

- Het verwijderen van documenten functioneert nu ook als er veel documenten zijn aangevinkt. 

 

- Administratie Dashboard (Accountancy)  

Als een administratie staat ingesteld op niet OB-plichtig, dan wordt er geen signalering meer gegeven op het 

dashboard. 

Als de uiterste aangiftedatum met meer dan 60 dagen is gepasseerd, dan wordt er ook geen signalering 

meer gegeven. Dit geldt ook voor de ICP-aangifte. 

 

BOEKHOUDING 

- Aanmaken OB-aangifte 

In sommige gevallen werden de marge btw-bedragen meegenomen in de volgende aangifteperiode. Dit is 

aangepast. 

 

- ICP-aangifte 

In een administratie met 13 perioden werden ten onrechte 2 perioden vermeld bij een ICP-aangifte per 

maand. De aangifte gaf daarna een foutmelding, omdat er 2 regels van hetzelfde OB-nummer in de aangifte 

zaten. Nu wordt de periode van de aangifte aangehouden. 

 

- Eigenschappen relatie/debiteurenparameters 

AcceptEmail gaat voortaan verder onder de naam AcceptEasy, de digitale acceptgiro waar CASH een 

automatische koppeling mee heeft. 

 

- Afboeken webdebiteuren 

Facturen verdwijnen pas van de openstaande facturenlijsten als deze totaal zijn betaald of weggeboekt. Bij 

webshopfacturen heeft de betaling vooraf al plaatsgevonden via een Payment Service Provider (PSP) en 

kunnen deze openstaande facturen dus worden afgeboekt. 

Deze functie voorziet in het automatisch laten afboeken van openstaande facturen. Dit afboeken vindt plaats 

door het aanmaken van een journaalpost in het Dagboek webwinkel (zoals ingesteld bij de 

Boekingsvariabelen, F3 Dagbk V), waarin de betreffende openstaande posten worden weggeboekt op de 

tegenrekening van dat dagboek. Het boekstuknummer is gelijk aan het factuurnummer. 

Per openstaande factuur wordt gecontroleerd of in de bijbehorende verkooporder het veld Betaalmethode 

is ingevuld. 

 

- Startpagina & signaleringen 

Er komt nu alleen een signalering voor afschrijvingen als er daadwerkelijk iets af te schrijven is, rekening 

houdend met restwaarde, vervangingsreserve, reeds afgeschreven en ook met laatste boekperiode. 
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- Fiattering 

Mailen bij fiatteren 

Als u CASH Connect heeft en u laat mails versturen naar de medewerkers voor het fiatteren, dan kan het 

gebeuren dat de functie erg lang bezig is met het proberen te versturen als u de mailserver verkeerd 

ingesteld heeft. Vanaf nu volgt een melding dat de mail niet verzonden kan worden en sluit de functie. Het 

fiatteren wordt wel gewoon verwerkt als normaal. 

 

Blokkeren medewerker 

Hoewel een medewerker geblokkeerd was kreeg deze toch nog facturen om te fiatteren. Hierop wordt nu 

gecontroleerd tijdens het fiatteren, maar ook tijdens het blokkeren van een medewerker. 

 

Meerdere facturen fiatteren 

Als er meerdere facturen van dezelfde medewerker gefiatteerd worden en deze naar een volgende 

medewerker ter fiattering aangeboden worden en hiervan een mail ontvangt, dan werd alleen de eerste 

factuur verwerkt. Dit is opgelost, nu worden alle facturen correct verwerkt. 

 

 

- Incasso-opdracht maken 

Er is een aanpassing gemaakt, zodat de SEPA-bestanden ook in toekomst door de banken worden 

geaccepteerd. Nu geeft de bank nog een waarschuwing zonder deze aanpassing, maar in de toekomst 

zouden deze SEPA-bestanden kunnen worden afgekeurd. 

Indien er zowel met Core als B2B-incasso's wordt gewerkt met de Rabobank via de automatische 

bankenkoppeling, dan wordt gevraagd welke soort eerst moet worden aangemaakt, zodat elk bestand apart 

kan worden verstuurd. 

 

- Verwerken UBL-facturen 

Omzet onbelast is toegevoegd aan de instellingen. Het verschil tussen het factuurtotaal en de 

heffingsbedragen voor de btw wordt voortaan op deze omzet rekening geboekt. 

 

Bij de verwerking van een inkoop UBL met inkoop verlegd wordt de grondslag nu weer juist gevuld. 

 

Als er een vaste kostenplaats aan een grootboekrekening is gekoppeld, dan wordt deze voortaan bijgelezen. 

Ook wordt de grootboekrekening en omschrijving rechts bovenin het scherm getoond. 

 

Als de UBL een relatienummer bevatte wat bestond uit niet alleen maar numerieke waarden, dan werd deze 

relatie aangemaakt in CASH. Voortaan wordt er eerst gekeken of er gematcht kan worden met een 

bestaande relatie (op basis van KVK-nummer, btw-nummer of postcode + huisnummer ). Als dit niet lukt, 

dan wordt er een nieuw relatienummer aangemaakt. 

 

In sommige gevallen zijn de UBL-regels van een inkoopfactuur voorzien van een grootboekrekening, 

bijvoorbeeld in de facturen van HANOS. In dat geval zal de grootboekrekening van die regel gebruikt worden 

voor de boeking in uw administratie. 

 

 

- Handmatig inboeken PDF-facturen 

Het ingeven van de factuurdatum aan het einde van de boeking gaf problemen met bijvoorbeeld 

transitorische boekregels. Vanaf de B13b wordt de PDF al getoond als de factuurdatum van het boekstuk 

ingegeven moet worden. Zo kan direct de juiste datum ingevoerd worden. 
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- Export 

Export saldi via de API 

Het berekenen van de transitoria is verbeterd. Deze komt nu overeen met het saldo wat de saldibalans 

geeft. 

 

Export verjaardagslijst naar Excel 

De verjaardagslijst is verbeterd als deze naar Excel geëxporteerd wordt. Nu wordt overal het juiste jaar erbij 

gezet. 

 

- Afzender bij mailen formulieren 

Als een formulier per e-mail verzonden wordt, dan is het mogelijk om nu ook een afzender-naam in te 

geven. Dit kan per formulier ingesteld worden bij het formulier zelf. Als algemene afzender wordt het veld 

naam genomen uit de bedrijfsgegevens. Een naam die bij een formulier ingevuld staat, wordt altijd gebruikt 

in plaats van de algemene naam. 

 

- Verwerken UBL-inkoopfacturen van go2UBL 

Go2UBL heeft onlangs de nieuwe Lines variant gelanceerd en dit via een e-mail met u gecommuniceerd. Met 

deze variant wordt de UBL op factuurregel-niveau verwerkt, zodat de boekingen in CASH ook op regelniveau 

kunnen worden aangemaakt. 

Indien er sprake is van meerdere btw-tarieven op de inkoopfactuur – en omdat er dan per btw-tarief een 

extra factuurregel wordt aangeleverd – zijn wij momenteel nog bezig met het aanpassen van onze software 

om deze btw-factuurregels te elimineren. Deze btw-bedragen per tarief staan immers ook in de 

heffingsbedragen. 

 

Wij adviseren u daarom om de Lines variant nog niet te gebruiken tot wij hebben laten weten dat deze 

variant ook door ons wordt ondersteund. 

 

 

 

FACTUREREN 

- Factureren afstandsverkoop 

Bij het factureren van een afstandsverkoop met buitenlandse btw werd ten onrechte een bedrag ingevuld bij 

grootboekrekening Verkoop install. Dit is gecorrigeerd. 

 

- Afdrukken facturen 

Bij de factureringsparameters kan met behulp van Eigenschap B worden ingesteld, dat als de prijs niet is 

ingevuld bij een artikel ook het aantal niet wordt afgedrukt op de factuur of offerte. 

 

- Beveiliging documenten/facturen 

Een wijziging zorgde ervoor dat alle PDF-documenten die vanuit CASH geprint werden, beveiligd werden 

tegen wijzigen. Nu wordt dit alleen nog bij alle facturen gedaan. 

 

- Aanmaanrobot 

Wettelijke rente werd berekend over het totale factuurbedrag in plaats over het nog openstaande bedrag, 

na een deelbetaling. Dit is aangepast. 
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LONEN 

- Looncomponenten 

Waar mogelijk hebben de looncomponenten nu tabbladen in plaats van functietoetsen. 

 

- Controle IBAN 

De controle op IBAN-nummers komt nu alleen bij nieuwe werknemers en werknemers waarbij het IBAN-

nummer weggehaald wordt. 

 

- Overzicht werknemersverzekeringen 

Toegevoegd is een overzicht van de werknemersverzekeringen. Deze kunt u vinden onder:  

Overzichten > Controlelijsten > Programmavariabelen > Werknemersverzekeringen 

 

- Massaal bijwerken 

Toegevoegd is de mogelijkheid om salarisgegevens massaal bij te werken. Deze kunt u vinden onder:  

opties > salariswijzigingen werknemers 

 

 

 

 

DIVERSEN 

- Urenregistratie (Projecten) via de CASHapp 

Het veld werksoort was onbruikbaar en is weer te benaderen. 

 

- Opvragen handelsartikelen via API 3.0 t.b.v. webshop  

Als via de API handelsartikelen voor een webshop worden opgevraagd, kan dat nu ook zonder dat er plaatjes 

worden meegegeven in de uitvraag. 

 

- Onderhoud contactpersonen/functies 

Onderhoud contactpersonen en onderhoud functies zijn nu ook te gebruiken als u gebruikmaakt van de 

compacte versie van CASH. 

 

- Actieve gebruikers 

Als in de CASH Setup > Instellen configuratie een bestandsmap was ingevuld, dan gaf het overzicht geen 

resultaten. Dit is verbeterd. 

 

- Modern overzicht 

Een modern overzicht met een point en maar 1 regel reageerde niet op Enter om te 

selecteren/doorzoomen. 
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