README B20a – Verder verbeterd – d.d. augustus 2021

-

Omschrijving BTW teksten voor BTW verlegd
De omschrijving van de BTW teksten is verlengd naar 75 tekens, zodat buitenlandse teksten inzake btw
verlegd correct kunnen worden weergegeven.

-

Omrekeneenheid inkoop
De decimalen van de omrekeneenheid inkoop werden incorrect omgerekend op het formulier
inkooporder(Handel), dit is verbeterd.

-

Export DHL Ship
Het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon zijn toegevoegd aan de export.

-

Prijsinformatie klant/artikel
Bij handelsartikelen met Code korting Nettoprijs en een kortingspercentage wordt de nettoprijs nu correct
getoond.

-

OB-aangifte
Wanneer er een OB-aangifte werd gedaan door een accountants- of administratiekantoor voor een
meewerkrelatie met een Handelslicentie, waarbij het kantoor zelf geen Handelslicentie heeft, werden
boekingen op grootboekrekening OB inkoop 2 niet meegenomen in de OB-aangifte. Dit is verbeterd. De OBaangifte wordt voortaan correct aangemaakt.

-

Verkooporder vanuit een servicebon
Voor de orderdatum op de verkooporder wordt voortaan de bondatum van de servicebon gehanteerd. Voor
de leverdatum op de verkooporder wordt de bezoekdatum van de servicebon overgenomen.

-

Samenstellen nota’s
Vanaf nu is het in CASH Leden mogelijk om opnieuw nota’s samen te stellen over het huidige of een ander
jaar wanneer het samenstellen van nota’s al is uitgevoerd. Belangrijk is wel dat u dat jaar nog niet
gefactureerd heeft, anders worden de leden dubbel gefactureerd.

-

Betaalopdracht voor BTL betalingen
Het genereren van een betaalopdracht is verbeterd. Bij een BTL betaling worden deze openstaande posten
voortaan ook automatisch geselecteerd bij het aanmaken van een betaalopdracht.
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-

Aanmaning mailen aan contactpersoon
Aanmaning, zowel handmatig als verstuurd via de aanmaanrobot, worden voortaan per e-mail verstuurd
naar de voor de e-mail ingestelde contactpersoon van de debiteur.

-

Doorzoomen modern overzicht CashWeb
Wanneer u na het doorzoomen in een modern overzicht terugkeert in het overzicht staat het overzicht weer
op de juiste plek.

-

E-facturen Administratie Dashboard Accountancyportal
In het Administratie Dashboard van het Accountancyportal is het verwerken van E-facturen verbeterd. Er Is
nu een kolom ‘E-fact Matchen’ en een kolom ‘E-fact Verwerk’ in het dashboard, deze kolommen tonen nu
een aantal:
•

•

De kolom ‘E-fact Matchen’ toont nu het aantal ingelezen E-facturen die zijn ingelezen maar niet
gematched konden worden, de boeking staat nog op de grootboekrekening 'uitzoeken UBL
mutaties'.
De kolom ‘E-fact Verwerk’ toont nu het aantal E-facturen in de postbus die nog in de administratie
verwerkt moeten worden.

Als u op dit aantal klikt gaat u direct naar de juiste functie in de geselecteerde administratie toe om de Efacturen te kunnen verwerken..
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