README B15b NIEUW & verbeterd – d.d. augustus 2019

CASHWEB
-

Starten teamViewer
Boven in het scherm van CASHWeb is er een TeamViewer icoon bijgekomen, zodat TeamViewer eenvoudig
gestart kan worden tijdens het contact met de Helpdesk.

-

Map acties en permissies CASHWeb
Als er geen toegang is toegestaan tot een bepaalde map, dan kunnen er voortaan ook geen acties
(hernoemen/verplaatsen/verwijderen/kopiëren) op die map worden uitgevoerd.

-

Selecteren bestand in administratie CASHWeb
Het selecteren (en uploaden) van een bestand in de administratie in CASHWeb houdt nu ook rekening met
de eventuele permissies op de mappen.

-

Blokken Startpagina: Administratiebeheer en Uitbreiden niet meer aanwezig
De blokken Administratiebeheer en Uitbreiden op het Startscherm vielen weg als er geen rechten waren voor
Administratiebeheer. De blokken op het Startscherm worden voortaan correct opgebouwd.

LOONPORTAL
-

Loonportal selectie en filteren werknemers
In de werkgeversportal is in het overzicht en bij het uploaden van documenten voor werknemers de selectie
van bedrijf en werknemer omgedraaid. Dit voor een duidelijk overzicht tijdens het uploaden. Er kan nu dus
eerst een bedrijf geselecteerd worden, dan worden de werknemers getoond die bij dat bedrijf horen.
Bij het gebruikersoverzicht kan ook een bedrijf geselecteerd worden. Dan worden alleen die werknemers
getoond die bij dat bedrijf horen.

-

Foutmelding bij openen PDF in Loonportal
Bij het openen van een PDF in de Loonportal kreeg de klant soms een foutmelding of er werd een andere
PDF getoond. Voortaan wordt alles correct getoond als men op een PDF klikt in de loonportal.

-

Verwijderen administratie Loonportal
Voortaan is er een extra verklarende tekst aanwezig bij het verwijderen van een administratie: "De
verwijderactie zorgt er NIET voor dat de administratie niet meer wordt gefactureerd voor de Loonportal. Om
dit te bereiken moet u in de Loonportal bij Instellingen in de betreffende administratie de vinkjes uitzetten."

ALGEMEEN
-

Matchen bankmutaties
Het matchen van de bankmutaties is verbeterd. In sommige gevallen werd er onterecht op een
grootboekrekening gematcht terwijl er een openstaande post is bij de relatie met hetzelfde bedrag.
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-

OB-aangifte verzenden naar de Belastingdienst
Het retourbericht van de Belastingdienst was na een migratie naar een andere server van de Belastingdienst
gewijzigd en kon daardoor niet meer worden verwerkt. De verwerking van deze berichten is nu aangepast,
zodat ook het gewijzigde retourbericht gelezen kan worden.

-

Import UBL-bestand
Bij een import van een UBL-bestand kan een gewijzigde IBAN worden opgeslagen bij de relatie of boeking.
Voortaan wordt een extra controle uitgevoerd of de landcode van de relatie overeenkomt met de landcode
in de IBAN. Is dit niet het geval, dan wordt u daar op geattendeerd. Dit om te voorkomen dat er een
verkeerd IBAN wordt bewaard. Door middel van een Ja/Nee-vraag kunt u hier op inspelen.

-

PDF archief niet back-uppen
Het is mogelijk om bij het maken van een “externe back-up” het opgebouwde archief (zip) met de inverkoopfacturen uit te sluiten. Dit kan ingesteld worden door in de Setup van CASH te kiezen voor
“Instellingen configuratie” en de rubriek “Geen back-up archief” aan te vinken bij de “Back-up parameters”.
Wanneer het archief erg groot is, kan het namelijk extra lang duren voordat de externe back-up gereed is.

-

Import Auditfile 3.2
Indien het aangeleverde bestand incomplete boekstukken bevat, dan wordt het boekstuk in evenwicht
gebracht op de Uitzoek-rekening.

-

Grootboekrekening uitzoeken bankmutaties
De controle op het gebruik van de grootboekrekening uitzoeken bankmutaties is verscherpt. Deze mag
alleen nog gebruikt worden in dagboeken van het soort Kas/Bank/Giro.

-

Handmatig verkoop-UBL vastleggen
Als het vinkje “Afgekeurde PDF handmatig” aan stond in de Crediteurenparameters > tabblad UBL/Fiatteren,
dan werd in het splitscreen bij het boeken van verkoopfacturen geen PDF getoond. Dit is verholpen.

-

Signalering OB-aangifte
De signalering 'Te laat' voor de aangifte OB komt nu op de juiste dag.

-

Creditnota verzenden
De omschrijving 'Conform afspraak' kan nu worden gewijzigd in een andere tekst.

-

Dagboekoverzicht
Bij het overzicht kan gekozen worden om alle omschrijvingsregels af te drukken. Als deze keuze wordt
gemaakt dan worden voortaan ook alle regels afgedrukt.

-

Geconsolideerde OB-aangifte
Als er bij een geconsolideerde aangifte een fout was geconstateerd, dan werd niet altijd de correcte
administratie getoond waarin deze fout voorkomt. Nu wordt de juiste administratie getoond.

-

Dashboard
Bij een administratie met een gebroken boekjaar worden nu weer de juiste perioden getoond bij het
opvragen van de specificatie van het dashboard.
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LOGISTIEK
-

Facturen die niet gemaild kunnen worden in een factuurrun
Als in een factuurrun een factuur niet gemaild kan worden, bijvoorbeeld door een storing van de mailserver,
dan volgt er een error bij het verzenden. De factuur zal dan in een aparte map worden bewaard, zodat u
deze later met de hand nog kan afdrukken als u dat wil.
Na het beëindigen van de factuurrun krijgt u dan hiervan een melding en tevens wordt aangegeven in welke
map deze facturen zich bevinden.

-

Factuur/Pakbon afdrukken
Het is niet meer mogelijk om gelijktijdig een factuur af te drukken vanuit een verkooporder of via een
factuurrun. Dit geldt ook voor het afdrukken van een pakbon.

-

Import verkooporders via webshopkoppeling
Bij de import van verkooporders via de webshopkoppeling wordt geprobeerd een bestaande klant te vinden
op basis van een e-mailadres. Hierbij werden ook de e-mailadressen van leveranciers bekeken. Deze worden
voortaan buiten beschouwing gelaten.

-

Import verkooporders via webshopkoppeling
Als de straat en/of de pc/plaats ongelijk zijn aan een bestaand afleveradres dan wordt een nieuw
afleveradres aangemaakt.

-

Import verkooporderregels met actieprijzen
De import van orderregels is verbeterd met betrekking tot het bijlezen actieprijzen met Prijslijstcode.

-

BCC-adressen bij verzenden formulieren
BCC-adressen die staan ingesteld bij een formulier worden bij een formulierrun toegevoegd aan de
bestaande BCC-adressen, hierdoor wordt deze te groot en kan de mail niet verzonden worden.

-

Verkooporder met orderkorting
Het herberekenen van een orderkorting is uitgesloten voor de orderstatus Pakbon geprint.

-

Controle Referentie op overheidsfactuur
Op een factuur aan de overheid horen meerdere aanvullende gegevens te staan: Het
overheidsidentificatienummer (OIN), Stamgegevens van de Relatie (deel 2), Het inkoopreferentienummer,
Invullen in rubriek Referentie van de verkooporderkop.
Toegevoegd is een extra controle dat de referentie gevuld is in combinatie met de OIN.

-

Bijlezen Bestelcode in besteladvies
Tijdens invoer van een nieuw besteladvies is het bepalen van de bestelcode uit de stamgegevens van het
artikel verbeterd. Alleen van toepassing bij multi-task opvragen van verschillende artikelen in hetzelfde
scherm.

-

Verkooporderformulier keuze verbeterd
De selectie van een formulier vanuit de onderhoudsfunctie Verkooporder is verbeterd. Alleen van toepassing
bij muteren van Baliefactuur naar Pakbon, in combinatie met een vaste veldwaarde.
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-

Productontwerp calculatie met halffabrikaat
De kostprijsbepaling is verbeterd voor een halffabrikaat in een productontwerp waarvan de artikelsoort
gewijzigd is geweest van Materiaal naar Productie. In de kolom kostprijs wordt de productieprijs getoond in
plaats van de kostprijs. (alleen van toepassing als inkoopprijs = 0).
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