Stappenplan automatische koppeling met Vendit

Het is mogelijk om een automatische koppeling tussen CASH en Vendit te maken. In dit stappenplan
lees u stap voor stap hoe u de koppeling kunt realiseren.
1. Instellingen CASHWeb
Maak eerst een aparte user aan in CASHWeb met een bestaand e-mailadres welke nog niet voorkomt in de
account zodat de koppeling via deze user loopt en dat eventuele meldingen op dit e-mail adres binnen
komen.
Ga op de startpagina van CASHWeb naar ‘Gebruikersoverzicht’.

Kies hier ‘Maak aan’
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Werkt u met de CASHWin dan is een aparte gebruiker voor de koppeling nodig. Klik hier voor meer
informatie
CASHWeb kent zelf geen BTW codes, maar deze zijn wel noodzakelijk om de juiste bedragen automatisch
op de juiste grootboekrekeningen te krijgen vanuit Vendit. Ga naar ‘Financieel’, ‘Import / export /
conversies’, ‘Import van gegevens’, ‘E-port’, ‘BTW-codes E-port’.
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Vul willekeurig van boven naar beneden de grootboekrekeningnummers in van “te vorderen BTW” en “te
betalen BTW” welke u gaat gebruiken in het Vendit systeem:

Onthoud de positie van de grootboeknummers! Heeft u “Te betalen BTW nul%” op positie 0 gezet dan vult
u in het Vendit systeem deze 0 in bij “Te betalen BTW nul”.

Vervolgens gaan we de dagboekcodes voor het dagboek KAS en VERK kenbaar maken. Ga in CASHWeb
naar ‘Financieel’, ‘Stamgegevens’, ‘Dagboekcodes’ en zoek dagboekcode KAS. Vul hier bij ‘Dagboekcode
extern’ “KAS” in.
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Zoek vervolgens dagboekcode VERK. Vul hier bij ‘Dagboekcode extern’ “VERK” in.

2. Instellingen het Vendit systeem
Belangrijk: Werkt u al met CASH, controleer of de klantnummers in het Vendit systeem niet overlappen
met bestaande klanten/leveranciers in CASH. Is dit wel het geval raadpleeg dan eerst de helpdesk van
Vendit!

Let op! De boekstuknummers in CASH hebben een maximale lengte van 6 karakters. In Vendit gelden de
volgende nummeringen:
•
•

De nummering van de kassabonnen in het Vendit systeem is standaard {o}{yy}{#####}.
De nummering van de facturen in het Vendit systeem is standaard {yy}{o}{#####}.

Deze zijn dus standaard langer dan 6 posities (8 posities). De o staat voor het filiaalnummer (office). yy
staat voor het jaartal.
Wanneer u dit ongewijzigd laat stript CASH de eerste posities automatisch. Een factuur met nummer
14100023 wordt in CASH dus 100023. Een kassabon die in het Vendit systeem het nummer 11400023
heeft wordt in CASH geïmporteerd als 400023.
Wanneer u de opbouw van de factuur- en kassabonnummers wilt wijzigen kunt u de door u gewenste
indeling doorgeven aan de helpdesk van Vendit, zij passen dit voor u aan.
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Voordat een export kan worden gemaakt moeten er een aantal instellingen worden gedaan:
Allereerst koppelt u alle grootboekrekeningnummers en BTW-codes. Ga naar ‘Systeem’, ‘Algemene
instellingen’

Ga vervolgens naar ‘Financiele-gegevens’, ‘Journaal export-instellingen’
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Klik hier op ‘Cash login…’

Vul hier (indien van toepassing, per filiaal) uw login gegevens van CASH in (deze heeft u eerder in deze
handleiding aangemaakt) en selecteer de juist ‘Admininstratie-code’
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Ga hierna naar ‘Grootboeknummer koppeling…’

Vul hier de volgende drie kolommen volledig in:
•
•
•

BTW-code extern. (vul hier de posities zoals opgegeven bij “BTW-codes E-port” in CASH)
Grootboek (omzet)
Grootboeknummer
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Om deze invoer te vereenvoudigen en fouten te voorkomen kunt u grootboeknummers overnemen van
CASH. Ga hiervoor naar ‘Onderhoud grootboeknummers…’

Kies vervolgens ‘Import Cash’

Kies gegevens ophalen en selecteer de benodigde grootboeknummers. Kies hierna ‘Importeren’
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Is alles goed opgegeven dan maakt u vervolgens een nieuwe map aan in Windows Verkenner. In deze
map worden, tijdens export/import, bestanden weggeschreven welke worden opgepikt door CASH. De
map mag iedere gewenste naam hebben. In dit voorbeeld hebben we de map “VenditTemp” genoemd. U
mag deze map ook delen zodat deze benaderbaar is vanaf iedere computer binnen het netwerk. Let op
dat de netwerk gebruikers wel schrijfrechten hebben op deze map.
Ga vervolgens in het Vendit systeem naar ‘Systeem’, ‘Algemene instellingen’. Ga vervolgens naar
‘Financiele-gegevens’, ‘Journaal export-instellingen’, en vul de volgende gegevens in:

Dagboektype kas:

K

Dagboeknr kas:

KAS

Grootboeknr. Kas:

1000

Dagboektype verkoop:

V

Dagboeknr verkoop:

VERK

Klantnr prefix:

<leeg laten/maken>

Klantnr Min.lengte:
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Bestandsnaam mutaties (algemeen):

MUTATIES.CSV

Bestand verkoopboek (optioneel):

<leeg laten/maken>

Bestandsnaam klanten:

KLANTEN.CSV

Export directory:

Selecteer hier de map die zojuist in verkenner is aangemaakt. Een
share mag ook.
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Indien u de omzet niet per BTW code maar per productgroep wilt exporteren dan zet u een vinkje bij
‘Export omzet o.b.v. groepen’. Vul bij onderhoud groepen wel de juiste grootboekrekeningnummers in:

Let op! Wanneer u meerdere dagen ineens exporteert dan totaliseert het Vendit systeem de
“betaalmiddelen anders dan kas” (pin, creditcard, iDEAL, etc.) niet per dag maar totaliseert deze voor de
gehele periode die wordt geëxporteerd. Om dit te voorkomen raden wij aan om de instelling ‘Journaalexport: Bet.mid niet-in-kas totaliseren per dag i.p.v. de gehele periode’ op “Ja” te zetten.
Ga hiervoor naar ‘Systeem’, ‘Algemene instellingen’, ‘Systeem-instellingen’, ‘Financieel - Journaal / Kassatelstrook’, ‘Journaal-export: Bet.mid niet-in-kas totaliseren per dag i.p.v. de gehele periode’
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3. Werking
Wanneer alles goed is ingesteld kunt u gegevens exporteren. Dit doet u bij ‘Import/Export’, ‘Export
Grootboek-journaal’

Indien van toepassing selecteert u hier het juiste filiaal.
Let op! Het veiligste is om [Automatische periode selectie] aan te laten staan. het Vendit systeem
controleert namelijk wat reeds is geëxporteerd en wat niet. Zo kunt u nooit gegevens dubbel exporteren.
Met de knop ‘Exporteren’ start u de export:
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Is een periode reeds geëxporteerd dan ontvangt u een melding:

Exporteer nooit een periode nogmaals tenzij u zeker weet wat u doet. Staat de data reeds in CASH dan
bestaat de kans dat u boekingen dubbel aanmaakt. Exporteer een periode enkel nogmaals wanneer u
zeker weet dat de data uit deze periode niet (meer) in CASH aanwezig is!
Is de export geslaagd dan ontvangt u verder geen melding. Is de export niet geslaagd dan ontvangt u
automatisch een e-mail met de fout(en):
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Openstaande posten die zijn afgeboekt in CASH kunt u automatisch afboeken in het Vendit systeem. Ga
naar ‘Import/Export’, ‘Import betalingen externe administratie’

Klik op ‘Start inlezen’. Zodra er meer of minder is betaald dan wat er open staat dan staat dit netjes
vermeld. Ook als een factuur reeds is betaald ziet u dit in het overzicht terug. Deze krijgt een rode status.
Een factuur die volledig wordt afgeboekt krijgt een groene status. Door de select in of uit te schakelen
kunt u bepalen welke betalingen daadwerkelijk worden verwerkt in het Vendit systeem:
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