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KOPPELING WEBWINKELFACTUREN.NL 
 

 

 

Het WEBWINKELFACTUREN.NL platform biedt de mogelijkheid om verschillende webshops aan uw 

CASH administratie te koppelen, de koppeling is eenvoudig in te stellen en zorgt ervoor dat er 

automatisch een verkoopboeking of order aangemaakt wordt in CASH op basis van een order in de 

webwinkel. 

Dit document beschrijft hoe u CASH inricht voor deze koppeling. 

 

CASH KOPPELING 

Om de koppeling met CASH tot stand te brengen moet er een unieke inlog (gebruiker) voor de 

webshopkoppeling op CASHWeb.nl aangemaakt worden. Dit is van belang omdat de webwinkel gaat inloggen op 

CASHWeb, als u op dat moment CASHWeb met dezelfde inlog gebruikt, zal uw sessie beëindigd worden: U wordt 

dan uitgelogd. 

Een CASHWeb gebruiker maakt u op de volgende wijze aan: 

1. Log in op: www.cashweb.nl, u land op de startpagina van CASHWeb 

2. Klik onder het kopje Beheer op Gebruikersoverzicht 

3. Klik in de knoppenbalk onderaan het gebruikersoverzicht op: + Maak aan 

4. Geef deze inloggegevens op: 

a. Login (e-mail) 

b. Naam 

c. Wachtwoord 

d. Default Administratiecode: Dit veld laat u leeg 

  

https://www.cashweb.nl/
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5. Controleer verder alle tabbladen en zet alle opties uit; Deze gebruiker moet op het CASHWeb portaal 

geen rechten moet hebben 

a. Op tabblad Portal (2) activeert u de opties om het administratieoverzicht en het 

documentbeheer te verbergen 

6. Klik op Maak aan om de gebruiker voor de webshopkoppeling op te slaan 

De inloggegevens van deze gebruiker gebruikt u in de webwinkelkoppeling zoals in de handleiding van het 

WEBWINKELFACTUREN.NL platform staat uitgelegd. 

 

WEBWINKELKOPPLINGEN 

Op www.webwinkelfacturen.nl/handleidingen vindt u de handleiding over de koppelingen met uw webwinkel 

met CASH via hun platform, deze koppeling kan ingericht worden voor de financiële administratie 

(verkoopboekingen, debiteuren) of voor de logistieke administratie (verkooporders, klanten, afleveradressen en 

artikelen) 

Let op: De keuze tussen financieel of logistiek maakt u op het WEBWINKELFACTUREN.NL platform en niet in 

CASH! 

 

CASH ADMINISTRATIE - LOGISTIEK 

Als verkooporders via het WEBWINKELFACTUREN.NL platform in een handelsadministratie wordt ingelezen, 

gebeurt de verwerking automatisch op basis van de volgende gegevens: 

 Een klant wordt herkend op basis van het e-mailadres, is dit adres bekend dan wordt deze klant 

geselecteerd, als het e-mailadres onbekend is dan wordt er automatisch een nieuwe klant aangemaakt 

o E-mail adressen bij klanten moeten uniek zijn om te zorgen dat de juiste klant geselecteerd 

wordt. Op de volgende wijze controleert u of dit ook het geval is:  

Ga naar Diversen > Export van gegevens > Selectie exportaanvraag relaties en druk op de groene 

pijl om Verder te gaan. Als er dubbele e-mailadressen voorkomen ziet u hier een melding van, 

corrigeer de e-mailadressen bij deze klanten. 

 
 Als er een afwijkend afleveradres is opgeven, wordt dit afleveradres gezocht op postcode + huisnummer. 

Indien het afleveradres niet bekend is bij de klant, wordt dit afleveradres automatisch aangemaakt 

 Een artikel (assortimentsartikel) wordt herkend op basis van de artikelcode. Indien het artikel onbekend 

is, wordt dit assortimentsartikel automatisch aangemaakt 

  

https://www.webwinkelfacturen.nl/handleidingen/
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CASH ADMINISTRATIE - Financieel 

Als er verkoopboeking via het WEBWINKELFACTUREN.NL platform in een financiële administratie wordt 

ingelezen gebeurt de verwerking automatisch op basis van de volgende gegevens: 

 Een debiteur (relatie) wordt herkend en geselecteerd op basis van het e-mailadres, als het e-mailadres 

onbekend is dan wordt er automatisch een nieuwe debiteur aangemaakt 

o E-mailadressen bij debiteuren moeten uniek zijn om te zorgen dat de juiste debiteur 

geselecteerd wordt, op de volgende wijze controleert u of dit het geval is:  

Ga naar Relaties, selecteer het veld E-mailadres en druk op F2 Zoek, het overzicht “Relaties per 

e-mailadres” wordt getoond, controleer in dit overzicht of alle relaties een uniek e-mailadres 

hebben en corrigeer dit indien nodig 

 Grootboekrekeningen  voor de BTW en de omzet stelt u in op het WEBWINKELFACTUREN.NL platform, 

dit gebeurt op basis van de stamgegevens uit de administratie. De enige voorwaarde die geldt, is dat als 

u andere grootboekrekeningen wilt gebruiken dat deze zowel in de stamgegevens van de administratie 

als op het WEBWINKELFACTUREN.NL platform via het dashboard moeten worden aangepast.  


