CASH Accountancy
Of u nu de volledige administratie voor de klant voert of een deel hiervan; met CASH houdt u meer tijd over om u te richten
op advies en controle. Door de ontwikkeling van online boekhouden wordt het voor klanten steeds eenvoudiger (deels)
zelf de boekhouding te verzorgen. Met CASH kunt u eenvoudig samenwerken met uw klant en kiest u samen een passende
rolverdeling, waardoor u moeiteloos meegroeit met de ontwikkelingen binnen de branche.

Voor accountants
Met CASH kunt u zoveel administraties voeren als u
wenst, zonder extra kosten! Geen administratie is gelijk
en daarom heeft CASH alle administratieve functies
standaard opgenomen. Die compleetheid zorgt ervoor dat
u iedere boekhoudkundige handeling kunt uitvoeren met
veel automatische verwerkingen, zoals de uitwisseling
met banken en de Belastingdienst. Zo is de administratie
altijd up-to-date en bespaart u veel tijd en geld.

Voor uw klanten
Kies samen met uw klant de meest geschikte vorm van
samenwerking. Wil de klant (deels) zelf boekhouden? Dan
kunt u via de gratis meewerkfunctie mutaties en/of controles
eenvoudig op afstand uitvoeren, online en oﬄine.
Of bepaal samen wie welk administratief werk doet met
de Samenwerkportal. In beide gevallen creëert u meer
ruimte voor sturing, advies en service en geeft u de klant
actueel (graﬁsch) inzicht. Voor elk soort onderneming!
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Alles automatisch verwerkt!
Met CASH hoeft men nauwelijks nog zelf te boeken. De
inkoop- en verkoopfacturen, bankmutaties en aangiftes
kunnen na goedkeuring volledig automatisch verwerkt
worden in de administratie! Ook het debiteurenbeheer,
de uitbetalingen en incasso’s gaan automatisch. Dat is
ruim 95% van de dagelijkse administratiewerkzaamheden
die CASH van u overneemt.
Zo is de administratie altijd up-to-date met actueel inzicht
voor u én uw klanten en werkt u online eﬃciënt samen.

www.cash.nl/accountancy

Flexibel werken met CASH
Samenwerkportal
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Slimme samenwerking
tussen accountant en
ondernemer via een
boekhouddashboard.
Facturatie en verloning
per stuk mogelijk.

Voor de kleinzakelijke
ondernemer met de
belangrijkste functies om
een gedegen administratie
te kunnen voeren.

Combinatie van
veelgevraagde functies
voor de boekhouding,
facturering en
debiteurenbeheer in één.

Geschikt voor iedere
organisatie en beschikt
over alle denkbare
boekhoudkundige
functies.
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all-in prijzen en condities
onbeperkt aantal administraties
gratis meewerkfunctie
webservices
bankenkoppeling
ob-aangifte
online & offline
cashapp
sbr/xbrl
modulair uitbreidbaar
facturatie
crm
urenregistratie
voorraadbeheer
lonen
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CASH Connect: UBL volautomatisch factureren
CASH ‘connect’ uw administratie met verschillende externe partijen om u nog meer (administratief) werk uit handen te nemen. Zo
worden uw in- en verkoopfacturen met CASH Connect - na goedkeuring- volledig automatisch geboekt! Het enige wat u hoeft te
doen is de UBL- en/of PDF-factuur naar een e-mailadres van CASH te (laten) sturen. Dit bespaart u enorm veel tijd en dus geld en het
zorgt ervoor dat alle facturen direct digitaal op te roepen zijn door u en uw klant. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de webshopkoppeling, de incassokoppeling, SBR-koppeling met de KvK, digitale acceptgiro’s en extra ﬁatteringsmogelijkheden.

Eenvoudig boekhouden

Handige webservices

In Control

Met CASH kunt u makkelijk (deels) zelf
boekhouden waar en wanneer u wilt.

Met de gratis en tijdbesparende Cash
Webservices hoeft u nauwelijks nog
te boeken.

De Dashboards, Startpagina, CRM
Cockpit, Bedrijfsstatus en de CASHapp
geven in één oogopslag eenvoudig
inzicht in uw administratie.
Vergelijk dit jaar vs. vorig jaar qua
kosten, opbrengsten, resultaten en
debiteuren naar ouderdom etc.

Gebruik de gratis meewerkfunctie
om voor de klant op afstand mutaties
en/of controles uit te voeren.
In CASH hoeft alles slechts één keer
ingevoerd te worden, waarna het
automatisch verwerkt wordt in de
administratie. Bespaar tijd en geld!

www.cash.nl/accountancy

Denk aan de bankenkoppeling voor
de automatische verwerking van alle
bankmutaties en de koppeling met
de Belastingdienst voor het doen van
uw aangifte via Digipoort.
Zowel oﬄine als online te gebruiken.

U hebt de volledige controle over uw
administratie en rapportage, waar en
wanneer u dat nodig heeft.

