README B14c NIEUW & verbeterd – d.d. februari 2019

ALGEMEEN
-

Aanmaken betaalopdracht (SEPA)
De informatie over het aantal transacties en het totaalbedrag moet nu zowel op bestand- als op batchniveau
voorkomen, anders wordt vanaf 4 februari 2019 het bestand afgekeurd. Het is dus belangrijk dat de update
wordt geïnstalleerd indien u met de offline versie werkt.

-

Crediteurenparameters
De medewerker in crediteurenparameters was tijdelijk niet te wijzigen, maar kan nu weer gemuteerd
worden.

-

Factureren aan de overheid
De tag 'InvoiceTypeCode' is toegevoegd aan het UBL-bestand dat via Digipoort aan de overheid wordt
gezonden.

-

Her-matchen bankmutaties
Bij het her-matchen wordt een boeking die gemaakt is op de tegenrekening van een memo-dagboek, weer
teruggezet op te matchen bankmutatie. Dit werd ten onrechte gedaan, er mag niet op de tegenrekening van
een ander kas-/bank-/giro-dagboek geboekt worden, maar wel op de tegenrekening van een memodagboek.

-

Fiatteren OB-aangifte
Bij het fiatteren van een kwartaal- of jaaraangifte wordt voortaan niet meer gemeld dat de systeemdatum
niet in het juiste tijdvak valt.

-

Offerte per e-mail
Ten onrechte werd een tekst betreffende een bijlage in UBL-/XML-formaat opgenomen in de e-mail. Dit is bij
een offerte niet van toepassing en wordt voortaan achterwege gelaten.

-

Boekstuk(ken) verwijderen
Er wordt nu ook rekening gehouden met de minimum en maximum boekperiode, die ingevuld kunnen
worden in ‘Beperken boekperiodes’.

-

Instellingen CASHapp
Het verwijderen van de dagboekcodes is vanaf deze versie weer mogelijk.

-

Verzenden factuur met bijlage
Als een bijlage wordt gekozen door iemand die via een meewerkfunctie de administratie van een andere
relatie heeft geopend, dan wordt de bijlage nu ook daadwerkelijk meegezonden.

-

Aanmaken nieuwe administratie
Bij het aanmaken van een nieuwe administratie in CASHWin kon in het laatste scherm met ‘Automatische
processen’ niet worden gekozen voor Verder. Dit had te maken met ontbrekende gegevens voor de CASH
Webservices. Dit is verbeterd.
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LOGISTIEKE MODULES (HANDEL – PRODUCTIE – SERVICE & ONDERHOUD)
-

Actieprijzen toegevoegd aan de prijsafspraken
Met CASH Handel kan nu ook, naast de bestaande prijsafspraken, met actieprijzen worden gewerkt. Deze
prijzen kennen een start- en einddatum en tevens kunnen er diversie selectiecriteria aan worden
toegevoegd. Ook zijn er prijsafspraken in vreemde valuta vast te leggen.

-

Verkooporderformulier met offertenummer
Op een verkoopfactuur kan nu ook in de blokmethode het offertenummer in de kop van het formulier
worden geplaatst.

-

Kostprijs van de omzet bepaling
De functionaliteit van systeemswitch Factuur eerder dan inkoop = K (Verschil naar Kostprijs) is uitgebreid.
Alleen van toepassing als de goederen geleverd zijn met een pakbon voordat de inkoopfactuur is verwerkt.
Als de inkoopprijs van de factuur afwijkt van de goederenontvangst, wordt de kostprijs van de laatste
verkooporderregel gecorrigeerd met de prijs van de inkoopfactuur. Andere condities zijn het
voorraadwaarderingssysteem GIP, artikelsoort = Assortiment en Pakbondatum tussen Datum
goederontvangst en inkoopfactuur.

-

Import van EDI-verkooporder van klant binnen EU
Tijdens het inlezen van een verkooporder op basis van een EDI-bericht, is het bepalen van de Code OB in de
kop van de verkooporder geactiveerd voor klanten binnen de EU.

-

Overzicht economische voorraad met verbeterde opmaak
Op het overzicht Voorraad met economische voorraad is de opmaak van de kopregel verbeterd. Ga naar:
Magazijn > Overzichten actueel > Voorraadlijst en selecteer Economische voorraad.

-

Automatisch factureerbaar stellen met datum selectie
Bij het factureerbaar stellen voor meerdere verkooporders, is een extra selectievraag toegevoegd:
Datumselectie per order.
Vink aan: Controleer van elke verkooporder individueel de factuurstatus op basis van de orderdatum plus
factuurtermijn.
Vink uit: De factuurtermijn wordt gecontroleerd per klant, waarbij de oudste nog niet gefactureerde order
leidend is. Deze werkwijze is bedoeld voor Verzamelfacturen met een korte factuurtermijn.
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