README B14a – CASHapp – d.d. oktober 2018

CASHapp inboeken vereenvoudigd!
Voor het gebruik van foto’s van kas/pin/declaraties inboeken met de CASHapp kan men een selectie
grootboeknummers klaarzetten. De gebruiker hoeft dan niet meer uit álle grootboekrekeningnummers te kiezen,
maar slechts uit de van te voren geselecteerde nummers. Voor de Accountancyportal geldt dan dat de
accountant een paar grootboeken klaar zet om het voor de cliënt aanzienlijk te vereenvoudigen. Men stelt ze in
in de paramaters van de CASHapp en ze gelden dan voor elke medewerker.
Wilt u voor een medewerker eigen grootboeknummers klaarzetten? Dat kan ook: in de stamgegevens van de
medewerker kunnen grootboekrekeningen worden vastgelegd waarover uitsluitend deze medewerker de
beschikking heeft.
Deze instellingen vindt u onder: Financieel > Stamgegevens > Onderhoud medewerkers > F4 KostApp

F4 KostApp:

1

CASHapp fiatteren op eigen grootboekrekeningen
In de stamgegevens van de medewerker is het nu mogelijk om grootboekrekeningen vast te leggen, zodat elke
medewerker de beschikking heeft over de eigen kostensoorten tijdens het fiatteren van de inkoopfacturen via de
CASHapp.

CASHapp documenten
Documenten in de CASHapp is nu ook beschikbaar gesteld voor de aanwezige meewerkrelatie.

2

NIEUW: Artikelen maken of wijzigen met de CASHapp
Tijdens het maken van een Factuur of Offerte via de CASHapp is het nu ook mogelijk om een nieuw artikel aan te
maken of een bestaande te wijzigen. Deze wijzigingen worden direct opgeslagen in CASHWeb en zijn ook bij
volgend gebruik direct zichtbaar.
Een nieuw artikel aanmaken met de CASHapp doet u als volgt:

-

Maak een nieuwe factuurreferentie aan:

-

Klik vervolgens in de rubriek artikel:
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-

Klik onderaan op het plusteken in het formulier ‘Selecteer een artikel’.

-

U kunt nu een nieuw artikel aanmaken:

4

-

Het wijzigen van een artikel doet u door na het selecteren van een artikel de velden te overschrijven:

CASHapp Uren
In CASH Projecten (Urenregistratie) is het mogelijk om werksoorten exclusief aan een medewerker of project te
koppelen. Als deze zijn ingesteld, houdt de CASHapp daar voortaan ook rekening mee. Wanneer u aan een
bepaald project werkt, krijgt u dus enkel die werksoorten te zien die u gekoppeld heeft aan dat project. Wanneer
er geen werksoorten aan het project gekoppeld zijn maar wel aan de medewerker, dan zijn alleen de
werksoorten die aan de medewerker gekoppeld zijn beschikbaar. Wanneer werksoorten niet gekoppeld worden
aan projecten of medewerkers, heeft u zoals altijd de keuze uit alle werksoorten.

5

Relatie aan kunnen maken met OB verlegd in de CASHapp
Als u een nieuwe relatie aanmaakt in de CASHapp, of een bestaande relatie wijzigt, dan kunt u nu ook aangeven
dat deze relatie OB verlegd is. In het veld OB verkoop kiest u dan voor de N ( nultarief ). Het is dan ook verplicht
om een OB nummer in te geven en de landcode moet NL zijn.

Betaaladvies via de CASHapp
Het is nu mogelijk om via de CASHapp een betaaladvies en betaalbestand aan te maken. Dit bestand kan dan
direct verzonden worden naar de bank, als u daar een koppeling voor heeft, of u kunt u het opslaan of laten
mailen naar uzelf voor verdere verwerking.
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