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README B20d – NIEUW & verbeterd – d.d. januari 2022 

 

Algemeen 

CASHWeb administratie niet meer in te lezen in CASHWin 

Vanaf versie B20d is het niet meer mogelijk om CASHWeb administraties in te lezen in CASHWin. Dit geldt voor zowel het 

kopiëren van een administratie van CASHWeb naar CASHWin als voor het ophalen van een CASHWeb administratie vanuit 

CASHWin, het zogenaamde synchroniseren. 

Door CASHWin en CASHWeb gelijk te houden, wordt het steeds moeilijker om te innoveren en om u als klant zo goed 

mogelijk te helpen. Hierdoor hebben we om technische redenen moeten besluiten dat vanaf 1-1-2022 CASHWeb 

administraties niet meer in te lezen zijn in CASHWin. Dit om te voorkomen dat uw data beschadigen doordat beide 

versies uit elkaar gaan lopen. Het blijft nog wel mogelijk om van CASHWin een administratie naar CASHWeb te uploaden. 

De installatie van CASHWin versie B20d wordt verplicht vanaf 1-2-2022 als u gebruikmaakt van webservices in CASHWin. 

 

NIEUW CASHWeb thema Nordic Cool 

CASHWeb kent een nieuw thema: Nordic Cool. Dit thema activeert u op CASHWeb via het tandwieltjes-icoon bovenaan 

het scherm. Voor nieuwe CASHWeb gebruikers is dit het standaard thema. 

 

Weergave onboarding in de Banken koppeling op CASHWeb 

In het beheer van de bankenkoppeling op CASHWeb wordt de onboarding nu in een aparte kolom weergegeven, zodat de 

naam van de rekeninghouder bij de rekening kan worden weergegeven. 

 

Financieel 

Taxonomie 2022  

De taxonomie voor de OB-, ICP- en Suppletieaangifte is bijgewerkt voor aangiftejaar 2022. 

 

Splitscreen weergave van PDF’s verbeterd 

Op CASHWeb kon de weergave van PDF’s in het splitscreen steeds kleiner worden, dit is verholpen. 
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Handel 

Overschrijding uren voorcalculatie in Historie materiaalverbruik en uren 

Het overzicht “Historie materiaalverbruik en uren” toont nu ook de overschrijding uren van de nacalculatie ten opzichte 

van de voorcalculatie. 

 

Afdrukken verkooporder formulieren met een gebroken boekjaar 

In een administratie met een gebroken boekjaar wordt de PDF voortaan in het juiste jaar opgeslagen bij het afdrukken en 

doorboeken van een verkooporder. 

 


