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README B20b – NIEUW & verbeterd – d.d. september 2021 
  

 

 

- Verwerken postbus 

Bij de verwerking van een inkoop UBL kan de UBL in bepaalde gevallen grootboekrekeningen bevatten 

(AccountingCostCodes) die automatisch aan CASH worden toegevoegd. Deze grootboekrekeningen worden 

voortaan genegeerd als ze niet numeriek zijn. 

 

- Instellen logo in configuratie 

In de Setup gegevens CASHWeb (cashuser) ingesteld logo werd niet op de geprinte overzichten 

overgenomen in CASHWeb. Dit gebeurt nu wel mits er in de administratie zelf geen logo is vastgelegd, want 

in dat geval wordt dit logo gebruikt. 

 

- Uploaden bestanden 

In CASHWeb was het vanwege een verscherpte beveiliging niet meer mogelijk om bestanden met de 

extensie .upd of .csv te uploaden en dit is aangepast. 

 

- Sorteren klassieke overzichten 

Als er in CASHWeb een klassiek overzicht werd opgevraagd, werkte de sortering niet goed als het overzicht 

net was opgebouwd, dit is verbeterd. 

 

- Invoer getal met 4 decimalen met eigenschap D 

Invoer van een getal met 4 decimalen met gebruik eigenschap D (met decimale punt of komma) gaf soms 

verkeerde waardes (bv 0,3268 werd 0,3668). Dit is opgelost. 

 

- Onboarden PSD2 

Het onboarden in CASHWeb is verbeterd. Er kunnen vanaf versie B20b in de eigen omgeving meerdere 

onboardingen gedaan worden, zodat het ook mogelijk is om een holding met werkmaatschappijen correct te 

onboarden. 

Ook is de onboarding van een gedelegeerde gebruiker nu zichtbaar en benaderbaar via de eigen omgeving in 

CASHWeb. 

Via de CASHapp is het onboarden en koppelen van een bankrekening voortaan alleen nog mogelijk voor de 

gedelegeerde gebruiker en voor de Connect app klant. Andere gebruikers kunnen vanaf de B20b alleen via 

CASHWeb onboarden en PSD2 bankrekeningen koppelen en vernieuwen. 
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- CASH Scan en Herken 

Het Factuurtotaal en/of het OB bedrag van de factuur worden soms niet of niet goed gevuld via CASH Scan 

en Herken, vanaf de B20b is er de mogelijkheid om tijdens het verwerken van de postbus via F4 controle 

deze bedragen in te vullen of aan te passen. 

 

- Uploaden bestanden naar meewerkrelaties 

Vanuit een administratie is het nu ook mogelijk om een eventueel aanwezige meewerkrelatie te selecteren 

tijdens het uploaden van bestanden. 

 

 

LOGISTIEK 

- Artikelhistorie 

Bij het opvragen van artikel historie is selectie C - Alleen voorraadcorrecties nu ook beschikbaar voor 

Handelsgebruikers zonder de module Productie.  

 

- Inlezen weborder (api 3.0) 

Bij het inlezen van een weborder zonder klantnaam via de api wordt een in CASH al bestaande naam niet 

meer overschreven met het e-mailadres. Alleen in de situatie dat de klantnaam in de weborder en in CASH 

ontbreekt wordt nog wel het e-mailadres als naam overgenomen.  

 

- Inlezen verkooporder met verkoopordernummer reeks (api 3.0) 

Er kan nu via de api een veld voor de nummerreeks (<F2050>) worden meegegeven in de verkooporderkop 

(<R2400>). Dit is vooral zinvol bij meerdere koppelingen met verschillende nummerreeksen. Deze 

nummerreeksen dienen dan wel exclusief voor import gebruikt te worden.  

 


