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README B16c – NIEUW & verbeterd – d.d. februari 2020 
  

 

 

- Achtergrond of logo in formulier bij meewerkfunctie (CASHWeb) 

Als u via de meewerkfunctie bent ingelogd in een administratie van een klant, dan krijgt u nu geen 

onterechte melding meer over een achtergrond of logo wat zou ontbreken. 

 

- Inboeken (CASHapp) 

Als de administratie in een submap staat op CASHWeb en er worden via de CASHapp bonnetjes ingestuurd 

dan worden de bonnetjes nu wel in de juiste map opgeslagen. 

 

- UBL inkoopfacturen 

Bij het verwerken van UBL facturen in een administratie met 4 periodes krijgt u voortaan niet meer de 

foutmelding 'Periode ligt voor Eerste periode'. 

Een UBL factuur kon twee maal worden ingelezen doordat het factuurnummer in het UBL-bestand niet gelijk 

was. In het ene geval stonden er dubbele spaties in het factuurnummer. Voortaan worden de dubbele 

spaties eerst vervangen door enkele spaties. 

Bij het bepalen van de tegenrekening bij het verwerken van een UBL factuur wordt in de historie van de 

relatie gekeken. Sommige grootboekrekeningen die in het verleden gebruikt zijn mogen niet als 

tegenrekening gebruikt worden, zoals de grootboekrekeningen uit de boekingsvariabelen van Handel. Deze 

worden voortaan overgeslagen. 

Wanneer in het UBL-bestand alleen de landcode NL voor het OB-nummer staat, dan wordt hier voortaan 

niet meer op gematcht. 

 

- Maatwerkoverzicht 

Overzichten waar gekozen is voor hele euro's tonen nu niet meer de decimalen. 

Als een administratie zowel in de hoofdmap als in een submap staat, dan wordt bij het opvragen van een 

maatwerkoverzicht in de submap nu wel de data van de administratie in die submap gebruikt.  

 

- Verzenden e-mails 

Bij e-mails die naar relaties worden verstuurd wordt nu de naam uit de Bedrijfsgegevens of die in het 

formulier opgenomen zodat duidelijk is wie de afzender is. 
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- Factureren 

Er is een tweede logo voor Accept Easy toegevoegd met meer info over de factuur. Dit nodigt nog meer uit 

om te betalen. 

Indien in het e-mailprogramma van de ontvanger is ingesteld dat afbeeldingen niet geladen mogen worden, 

kan er ook niet op de afbeelding van AcceptEasy worden geklikt om de factuur te betalen. Hiervoor is nu een 

tweede link zonder afbeelding toegevoegd. 

Facturen verzenden in combinatie met een ”alfa numeriek factuurnummer” onder CASHWeb leverde een 

lege bijlage op die verzonden werd. Ook de tekst die was ingesteld in de ”factureringsparameters” werd niet 

getoond. Dit is verbeterd. 

Indien bij vervaardigen van een factuur de factuurdatum in een periode valt die boven de maximum 

boekperiode valt, krijgt u daarover een melding en stopt het aanmaken van de factuur direct, waarna u 

eventueel de datum kunt aanpassen naar de juiste periode. 

 

LOGISTIEK 

- Import goederenontvangst via API 

Bij het importeren van een goederenontvangst wordt nu bij een 9e deellevering gecontroleerd of er geen 

aantallen open blijven staan voor naleveren. Er zijn namelijk maximaal 9 deelleveringen mogelijk. 

 

- Regels toevoegen op een offerte 

Bij een offerte konden geen regels meer worden toegevoegd als de BTW code van de offerte niet 

overeenkwam met BTW code van het artikel. Deze controle is nu verbeterd zodat er wel regels toe te 

voegen zijn. 

 

- Deellevering bij import via API 

De controle of een verkooporder volledig geleverd kan worden is verbeterd als dit in de systeemswitches zo 

ingesteld staat. 

 

- Berekenen besteladvies met reservering magazijnmutatie 

De berekening van het besteladvies per magazijncode is uitgebreid. Voortaan wordt ook rekening gehouden 

met een mogelijk verplaatsingsadvies naar een ander submagazijn. Dit is alleen van toepassing als gebruik 

wordt gemaakt van de functie Verplaats magazijnvoorraad intern. De economische voorraad wordt dan 

verlaagd met het gereserveerde verplaatsingsadvies, dat wacht op de magazijnmutatie. 


