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README B14a – Verder verbeterd – d.d. oktober 2018 
 

 

 

Afdrukken creditfactuur 

Als er ingesteld staat dat er om een aparte boekperiode gevraagd wordt bij het afdrukken van een factuur dan 

volgt deze vraag nu ook bij het afdrukken van een creditfactuur. 

 

Export via API 3.0 

Een normale export van de grootboekmutaties kan ervoor zorgen dat, als er transitorische boekregels zijn, er 

geen complete boekstukken geëxporteerd worden. Met het volgende commando worden de grootboekmutaties 

op volgorde van dagboek en stuknummer geëxporteerd. Deze export is per jaar, u krijgt dan alle stuknummers 

van alle dagboeken van dat jaar. Hiervoor gebruikt u 0301B|2018, dit geeft alle stuknummers van het jaar 2018. 

 

Aanmaken gebruikers CASHWeb 

Bij foutieve invoer tijdens aanmaken gebruikers CASHWeb ziet u direct alle foutmeldingen, in plaats dat deze een 

voor een getoond  worden.   

 

Private label CASHWeb verwijderen 

Er is nu de mogelijkheid om het private label te verwijderen. Daarmee wordt niet alleen het logo verwijderd, 

maar zullen ook de huisstijlkleuren teruggebracht worden naar de default instelling. Ga daarvoor naar Private 

Label en klik op ‘Verwijder’.  
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Opvragen PDF CASHWeb 

Voortaan kunt u ook via Shift F8 een PDF opvragen in plaats van alleen via het icoon Opvragen PDF-document. 

Deze optie is bijvoorbeeld aanwezig in dagboeken, fiatteren en het verwerken van UBL-facturen.  

 

Geboortedatum verplicht (CASH LEDEN) 

Als er niet met leeftijdsgrenzen wordt gewerkt in de module Leden, dan hoeft er niet gecontroleerd worden of 

het veld geboortedatum ingevuld is (dat is dan geen verplicht veld). 

 

Afletteren openstaande nota's  

Aan deze functie is het veld betaalkenmerk toegevoegd zodat het duidelijker is om welke factuur het gaat. 

 

Onderhoud dagboeken  

De mogelijkheid om automatisch het betalingskenmerk te laten vragen bij het invoeren van een boekstuk is 

hersteld. 

 

Aanmaanrobot  

Bij de parameters kan nu ook een functiecode worden gekozen om de aanmaning naar een contactpersoon te 

cc-en zonder dat men de module Relatiebeheer (CRM) heeft. 

  

Inlezen UBL met meerdere 'embedded' documenten  

Het inlezen van een UBL met meerdere ingesloten documenten zorgde ervoor dat het programma afgesloten 

werd. Voortaan wordt alleen de PDF-factuur uit het UBL-bestand gehaald, als deze er niet al bijgevoegd is. Een 

UBL-bestand zonder PDF-factuur zal voortaan niet meer verwerkt worden. Hiervan krijgt de gebruiker een 

melding. 

 

UBL-verkoopfacturen 

Een UBL verkoopfactuur wordt ook in de juiste periode ingelezen in een administratie met een gebroken 

boekjaar. 

 

OB-aangifte  

Als, bij een geconsolideerde aangifte, in een dochter de boekperiodes zodanig waren beperkt dat de 

aangifteperiode hier buiten viel dan werd de journaalpost niet verwerkt. Er wordt nu een controle uitgevoerd of 

deze situatie zich voordoet. Er wordt dan een melding getoond in welke dochter dit speelt en de aangifte wordt 

gestopt. 
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Suppletie-aangifte  

Bij een suppletie-aangifte in een administratie met een afwijkend aantal periodes (geen 12 periodes), wordt het 

bedrag van de vorige aangifte voortaan correct berekend. 

 


