README B14a – Boekhouden – d.d. oktober 2018

NIEUW: Doorzoomen vanuit de Bedrijfsstatus
Vanuit de Bedrijfsstatus kan voortaan worden ingezoomd naar het grootboekoverzicht, van waaruit u verder
kunt inzoomen op de boeking. Het is dus niet langer nodig om eerst naar een ander scherm te gaan om tot in
detail te kunnen bekijken hoe het saldo tot stand gekomen is. Om vanuit de bedrijfsstatus in te zoomen naar het
grootboekoverzicht, klikt u aan de linkerkant in de kolom Grootboekoverzicht op een omschrijving.
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NIEUW: Verwerken UBL Verkoopfacturen via Elvy.
In de instellingen bij E-facturering > Verkoop kan nu ook gekozen worden voor Elvy.
Alle verkoopfacturen die verzonden zijn naar uw administratiepostbus [123456.xxxx@vfactuur.cashweb.nl]
worden dan aan Elvy aangeboden voor verdere verwerking.
Bij binnenkomst worden de facturen verwerkt in het door u opgegeven dagboek.

Verwerken UBL inkoopfacturen – omschrijving van mutaties
U kunt nu zelf instellen wat de omschrijving wordt van de mutaties die via verwerken UBL worden gemaakt. Voor
alle regels waar nog niets in staat, wordt de omschrijving dan hetzelfde. Als u deze optie leeg laat, dan blijft de
werking zoals het was. Via de Crediteurenparameters > UBL kunt u deze instelling vinden.
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Verwerken UBL inkoopfacturen - regelherkenning
Bij go2UBL kan nu ook worden gekozen voor de nieuwe regelherkenning (lines2UBL). Hierdoor wordt per
factuurregel een UBL-regel aangemaakt en kunnen de facturen op regelniveau van een grootboeknummer
worden voorzien.
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Maatwerkoverzichten uitgebreid: kolommen grafisch vergelijken
Het is voortaan mogelijk om te bepalen welke kolommen u grafisch met elkaar wilt vergelijken. Bij de Instellingen
van het Maatwerk kunt u dit eenvoudig zelf aangeven:
Ga naar ‘Financieel’ > ‘Instellingen’ > ‘Maatwerkoverzichten’ en selecteer een overzichtcode. Vervolgens geeft u
functietoets ‘F7’ in.

Geef vervolgens per regel in de linker en rechter kolom aan welke gegevens u met elkaar wilt vergelijken. In
onderstaand voorbeeld is dit het saldo van periode 1 (S1) met het saldo van vorig jaar (SV1).
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Vervolgens ziet u de vergelijking in tabelvorm. Wissel in het dropdown menu tussen de verschillende
gegevensreeksen die u met elkaar wilt vergelijken.

Geef via de verschillende grafiekknoppen aan welke grafische weergave van de gegevens u wilt zien.
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Maatwerkoverzichten uitgebreid: percentage van de opbrengst
In het maatwerkoverzicht kan nu ook een kolom worden opgenomen met het percentage van de opbrengst,
zoals dat ook in het Winst & Verliesoverzicht mogelijk is. De lettercode ‘P’ is toegevoegd aan de kolomindeling
voor het weergeven van het percentage van de opbrengst. Met bijvoorbeeld S1,12 P1,12 geeft u aan welke
kolommen u wilt zien, en welke percentages. Zo komt naast de kolom met het saldo, een kolom met daarin het
percentage van de opbrengst van het betreffende tijdvak. Het saldo (in dit geval per jaar, maar het kan ook per
periode of een reeks periodes) wordt dan gedeeld door het totaal van de omzet in hetzelfde tijdvak.
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Fiattering historie
Als er fiatteer historie aanwezig is dan kan deze via de F8 toets opgevraagd worden vanuit het boekstuk.

NIEUW: Instellen splitscreen alle dagboeken (CASHWeb)!
Het is nu mogelijk om voor alle soorten dagboeken de Splitscreen functie te gebruiken! Iedere gebruiker kan dit
instellen bij zijn persoonlijke instellingen door een vinkje te zetten bij Gebruik splitscreen.

Incasso-advies
De selectie ‘van-‘ en ‘t/m factuurnummer’ toonde ook facturen buiten deze reeks. Voortaan worden alleen de
facturen uit de reeks getoond die automatisch geselecteerd zijn voor de incasso.
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Aanpassing in overzicht ‘Bij- en afschrijvingen’
Dit overzicht van de mutaties die via de bankenkoppeling zijn ingelezen is voor uw gemak uitgebreid met de
periodekeuze H (halfjaar) en J (jaar).

Tevens kan met een vinkje het tonen van de debiteuren- en/of crediteurenregels worden onderdrukt, waardoor
een duidelijker en compacter overzicht kan worden verkregen van de 'overige mutaties'. Handig wanneer u snel
inzicht wilt!
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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 nu 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: 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.
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NIEUW in fiattering-functie:
-

-

Uit vooraf gekozen grootboekrekeningen selecteren bij het fiatteren van facturen
Het is nu mogelijk om bij het fiatteren aan te geven welke grootboekrekeningen gebruikt mogen 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 hier geen gebruik van wil maken 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 splitscreenfunctie 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.

-

Zelf de grootte van het splitscreen instellen
In de functies waar de splitscreen actief is zoals Onderhoud dagboeken, Fiatteren en E-facturen/Verwerken
postbus kan de grootte van het rechter scherm met de PDF-factuur door de gebruiker zelf worden bepaald.
De grootte van het PDF-scherm kan door middel van een percentage naar wens worden ingesteld, variërend
van 20% - 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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