README B17b – NIEUW & verbeterd – d.d. juli 2020

-

Aanmaanrobot
Het meesturen van de originele factuur bij een aanmaning via de Aanmaanrobot is nu ook geactiveerd in de
modules CASH Handel en CASH Verkoop.

-

Aanmaken OB-aangifte
In de kop van het overzicht dat gemaild wordt, worden nu ook het OB-nummer, de bedrijfsnaam en de
administratiecode getoond.

-

Nog te fiatteren facturen
De reden en/of omschrijving van de in behandeling zijnde facturen wordt nu in alle gevallen altijd getoond.

-

Fiatteren
In de e-mail die wordt verstuurd naar aanleiding van een afgekeurde factuur, wordt voortaan ook de
administratienaam genoemd, zodat de bewuste factuur gemakkelijker terug te vinden is.

-

Foutmelding onjuist formaat bij import ML-journaal
Bij het importeren van een Microloon-journaalpost wordt de foutmelding ‘Onjuist formaat’ niet langer
getoond.

-

Inlezen Rabobank mutaties
Bij het inlezen van Rabobank mutaties kon het gebeuren dat er een melding verscheen dat de dagboekcode
verplicht is indien er een mutatie van 0 cent werd verwerkt, deze melding blijft nu achterwege.

-

Historie fiattering
Bij het opvragen van historie vanuit een boekstuk wordt niet langer de historie van een andere relatie met
hetzelfde factuurnummer getoond.

-

Etiketten
Per etiketsoort kan nu via de helptekst worden opgevraagd welke gegevens kunnen worden geselecteerd
om af te drukken.
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-

WKR-rapportage
Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije
ruimte van de werkkosten regeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de
werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt voor alsnog alleen voor 2020.

-

Export ASCII-bestand (CASH-formaat)
Het exporteren gaf geen selectie vragen meer, ook al was het maar 1 item, zoals grootboek of dagboek of
relaties. Dit is verbeterd.

-

Betaalopdracht/incasso
Als u op CASHWeb via de meewerkfunctie bent ingelogd in een administratie van een klant en u maakt een
betaalopdracht- of incassobestand aan, dan wordt deze voortaan in de map van de klant opgeslagen en niet
in uw eigen map.

-

ICP aangifte
Als bij het opstellen van de ICP aangifte een fout in de gegevens wordt gesignaleerd dan krijgt u hiervan een
melding te zien tijdens het aanmaken van de aangifte en wordt het verzenden gestopt. In CASHWeb bleef
deze melding achterwege, dit is verholpen.

-

Voorraad op afroep (ICP aangifte)
Vanaf 1 april 2020 is het verplicht om de voorraad op afroep te registeren. Deze gegevens worden verzameld
op de ICP aangifte en een specificatie houdt u bij in een register. De gegevens beheert u in dit register en
worden vervolgens gebruikt voor de ICP aangifte. Deze leveringen zijn ook met terugwerkende kracht
verplicht voor de tijdvakken vanaf 1 januari 2020. U verwerkt deze leveringen eveneens in het register met
de originele datum en zij worden dan als correctie mee genomen op de eerstvolgende ICP aangifte.

CASHAPP
-

Nieuwe relatie
Bij het aanmaken van een nieuwe relatie is nu ook de ter attentie van (t.a.v.) beschikbaar.

-

Factuur raadplegen
De factuur kan voortaan ook worden geraadpleegd bij het selecteren van de te betalen facturen.
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