README B14b NIEUW & verbeterd – d.d. december 2018

CASHWEB – ACCOUNTANCYPORTAL – LOONPORTAL - CASHAPP
-

App notificaties Android
De Android CASHapp gaf niet altijd een notificatie. Met de laatste versie van de app is dit verholpen.

-

Aanmaken relatie / CASHapp
Zoeknamen van de relaties worden nu juist aangemaakt bij relaties die via de CASHapp aangemaakt worden.

-

Default administratiecode wijzigen gebruikers
Bij wijzigen gebruikers via de meewerkfunctie werd het eigen relatienummer gezet in de default
administratie map i.p.v. het relatienummer van de meewerkrelatie. Deze kon daardoor de administratie niet
openen. Dit is nu verholpen.

-

Ouderdoms analyse+ van Samenwerkportal
Het is voortaan mogelijk om vanuit het Dashboard de volledige lijst van de Crediteuren top tien op te vragen,
indien alleen gewerkt wordt met de Accountancyportal.

-

Fiatteren
In CASHWeb wordt de omschrijving van in behandeling, fiatteren of afkeuren nu weer juist getoond.

ALGEMEEN
-

Onderhoud dagboeken
Er kan nu ook een PDF gekoppeld worden aan een boekstuk via 'F4 Menu 1-koppelen pdf' als men via de
meewerkfunctie in de administratie van een klant een PDF uit de eigen map selecteert.
Bij 'Overnemen regels' kan niet meer worden gekozen voor hetzelfde boekstuk als het onderhavige, omdat
dit leidde tot ongewenste resultaten.

-

Inlezen JP-bestand uit ML mislukt
Een bestandsnaam met een ü in de naam kon niet worden ingelezen. Nu kan dat wel.

-

Afgesloten boekstuk toont geen PDF in Splitscreen
Een PDF wordt nu ook getoond in Splitscreen-weergave als het stuknummer zich in een afgesloten periode
bevindt.

-

OB-laag tarief automatisch verhoogd naar 9%
Vooruitlopend op de wetgeving uit het Belastingplan 2019 is de verhoging van het lage OB-tarief van 6%
naar 9% bij het instellen van de OB-percentages per 1 januari 2019 doorgevoerd.
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-

Afdrukken bedrijfsstatus
De eerste kolom van de bedrijfsstatus werd in CASHWeb niet volledig afgedrukt. Sommige omschrijvingen
ontbraken. Nu worden alle omschrijvingen weer correct afgedrukt.

-

Bij/afschrijvingen
Het overzicht Bij/afschrijvingen met veel gegevens gaf geen PDF na vraag om een PDF te maken.

-

UBL Inkoopfacturen
o De mogelijkheid bestaat nu om bij de relaties één of meer e-mailadressen of domeinen in te vullen,
zodat PDF's vanaf zo’n adres naar lines2UBL worden gemaild en alle overige naar go2UBL. Daarvoor kiest
u in de Crediteurenparameters > tabblad UBL voor PDF's verrijken via M-via go2UBL en lines2UBL.

-

o

In de Crediteurenparameters veranderde bij Omschrijving UBL de selectie 'Zoeknaam Factuurnummer' in
'Zoeknaam Betaalkenmerk'. Dit is verbeterd.

o

De foutmeldingen die Elvy terugstuurt, worden nu ook correct verwerkt en in de log getoond.

o

Soms kwam er ten onrechte de melding dat de UBL-Invoice Tag zou ontbreken. Dit is verholpen.

o

Bij het aanmaken van nieuwe relaties wordt de zoeknaam of zoeknamen weer correct gevuld.

UBL Verkoopfacturen
Verkoopfacturen met een factuurdatum die ligt voor de eerste boekperiode worden voortaan geweigerd.

FACTUREREN
-

E-factuur naar overheid
Indien u een E-factuur naar een instelling van de Rijksoverheid stuurt, is het noodzakelijk dat u een aantal
gegevens vermeldt. Bij E-facturen moet naast het OverheidsIdentificatieNummer (OIN) van het ministerie of
de organisatie ook het referentie-/verplichtingen-/inkoopordernummer worden opgenomen. Door bij de
Eigenschappen in Deel 2 van de Relatie een R op te geven, kan per relatie worden ingesteld dat bij het
ingeven van factuurregels om een inkoopordernummer wordt gevraagd. Instellen voor alle relaties in één
keer kan ook: bij de Factureringsparameters geeft u dan bij Eigenschappen een R op.

-

Factuurlay-out
In de factuurlay-out kan in de kop nu ook het ordernummer van de klant worden afgedrukt en deze wordt
vervolgens ook opgenomen in de E-factuur die tijdens het factureren wordt gecreëerd.

URENREGISTRATIE (PROJECTEN)
In het overzicht Aantallen per boekstuknummer worden langere namen nu wel goed weergegeven.
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