README B15a – Algemeen – d.d. april 2019

NIEUW: CASHWeb éxtra beveiligen met één of meer van de nieuwe mogelijkheden (OPTIONEEL):
2-Factor Authentication, regelmatige wachtwoordwissel én/of pincode! Bekijk ook de instructievideo.
Het is mogelijk gemaakt, dus niet verplicht, om uw CASHWeb-account (en CASHapp) nóg beter te beveiligen. Via
een nieuwe instelling (zie -icoon rechtsboven) kunnen de inloggegevens worden beheerd: account, e-mail,
wachtwoord. Door middel van het inschakelen van of inloggen met een 2-factor authenticatie, wordt er na het
inloggen met de reguliere gegevens een extra ‘authenticatiecode’ gevraagd. Mét een mogelijkheid om per
browser de 2-factor authenticatie voor 30 dagen te onthouden. Deze code genereert u via een van de
authenticatie-apps (iOS, Android of Desktop). Ook is het gebruik van een pincode voor het inschakelen of
inloggen mogelijk gemaakt, een zeer gebruiksvriendelijke beveiliging die het reguliere inlogmethode vervangt!
Deze extra beveiligingen zijn optioneel te activeren en te deactiveren per apparaat. De mogelijkheid is aanwezig
dat de systeembeheer aan de gebruikers een verplichting oplegt voor de soort beveiliging, evenals een
verplichte tijdsspanne waarin wachtwoorden moeten worden gewijzigd.
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NIEUW: mooie startpagina CASHWeb
De startpagina van CASHWeb is vernieuwd. U kiest de indeling van de startpagina zelf, door de ‘blokken’ te
slepen naar de plek die u het handigst vindt via de Tools-knop rechts onderin. Ook kunt u weer terug naar de
standaardindeling door de ‘Reset’-knop. Notificatie(s) kunt u verbergen, via het oogje in het blok rechtsboven en
weer tonen via de ‘Oog’-knop.

Tonen (notificatie(s) tonen/verbergen)

Slepen van blokken

Reset naar standaard indeling
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CASHWeb persoonlijk uiterlijk: overzichten mét scheidingslijnen
Om de leesbaarheid van de overzichten te vergroten zijn scheidingslijnen aangebracht. Vooral bij het gekozen
uiterlijk van 'Huisstijl' met 'Donker' is dit een enorme verbetering.

Oók makkelijke samenwerking met de documenten in CASHWeb
Als u bestanden en mappen wilt kopiëren of verplaatsen, kan dat ook naar een 'meewerkrelatie' die u selecteert.
Mappen kunnen ook worden hernoemd of verwijderd.
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NIEUW: Uitbreiden nu makkelijker dan ooit, direct vanuit CASHWin of CASHWeb!
Wanneer u wilt uitbreiden met een of meer modules of extra’s, kan dat voortaan eenvoudig vanuit uw pakket!
Op de vernieuwde startpagina staat een blokje ‘Uitbreiden’, vervolgens komen alleen die mogelijkheden
tevoorschijn waarmee uw huidige pakket uit te breiden is. Rechts ziet u de prijzen verschijnen in de kassabon en
deze wordt ook nog ter bevestiging naar u gemaild. Makkelijker dan ooit!

NIEUW: uw administraties als favorieten!
Automatisch worden de eerste vijf administraties als favorieten getoond als u zelf geen andere favorieten heeft
ingesteld. Veelal gebruikt men niet meer dan vijf administraties, zodat u op deze wijze makkelijk van de ene naar
de andere administratie kunt.
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E-FACTUREN
-

NIEUW: geen automatische boeking van .pdf mogelijk? Dan graag via Splitscreen!
PDF-bestanden die naar go2UBL of Elvy worden verstuurd, komen soms terug met een foutmelding. Deze
melding staat in de UBL-log en het bestand wordt dan verwijderd, omdat deze niet automatisch kan worden
geboekt. Maar vanaf nu is er de mogelijkheid om deze factuur te bekijken en te boeken, instelbaar via:
Financieel > Instellingen > Crediteurenparameters. In het juiste dagboek (eventueel dat wat gebruikt wordt
door go2UBL of Elvy) krijgt u bij het nieuwe stuknummer via het splitscreen de betreffende .pdf te zien. En
dan is het aan u om deze te boeken of te wissen.

De splitscreen-functie toont rechts de factuur, zodat u de gegevens makkelijk en snel kunt overnemen.

-

Betere controle door uitbreiding UBL-log
Voor een betere controle van verwerkte postbusfacturen zijn extra kolommen aangebracht in het overzicht
‘Log UBL Inkoop’, te verdelen in twee groepen:
1. De uit de UBL overgenomen informatie: PDF-naam, kenmerk, factuur- en BTW-bedrag.
2. Tijdens de match bepaalde informatie: Relatienummer en stuknummer van het boekstuk, relatienaam
en code waarop gematcht is.

Met een selectievink ‘Kolomindeling’ kan meer informatie dan op die ene regel past worden verkregen,
zoals: de Naam van de afzender, Naam 'bestemd voor' en voortgangsstatus.
Via het overzicht ‘Status UBL’, voorheen ‘Log’ genaamd, kunnen acties en opvragingen van PDF’s worden
gedaan.
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-

NIEUW: whitelist voor ontvangen PDF-facturen
Er kan nu een whitelist aangemaakt worden met e-mailadressen van 'vertrouwde' leveranciers. Wordt een
digitale factuur van zo'n leverancier ontvangen, dan wordt die direct doorgestuurd naar de partij die daar
een UBL-bestand aan toevoegt voor de automatische boeking in CASH. Deze whitelist is gebaseerd op de
ingevulde e-mailadressen bij de relaties en wordt ge(de)activeerd via de UBL-instellingen in de
Crediteurenparameters.

NIEUW: maak muteren in historische administratie onmogelijk!
Vanaf deze versie kan voor een administratie worden opgegeven dat deze niet meer gemuteerd kan worden en
als het ware gefixeerd wordt. Dat doet men door in de 'Administratieparameters' de 'Eigenschap H' te activeren.
Gegevens blijven dan natuurlijk wel opvraagbaar.
Een minder definitieve methode is om aan een bepaalde gebruiker de 'alleen lezen' mogelijkheid te koppelen
door 'Eigenschap H' te activeren bij de Gebruikerscode.

X-icoon
Naast de gebruikelijke Escape-toets kunnen met het nieuwe 'X-kruisje' rechts onderin de volgende schermen
worden verlaten: Documentenbeheer, Taken & Berichten en Administratie-overzicht.

Overzichten
Bij de keuze voor 'Volgende set gegevens' blijft de cursor daar waar u gebleven was.

Werknemer kan Taken & Berichten sturen naar iedereen
In plaats van naar een beperkte groep kan dit vanaf nu naar iedereen.

Loonportal upload naar meerdere werknemers
Er kan nu een bestand naar meerdere werknemers in de loonportal worden geupload.
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