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Effi  ciënt voorraadbeheer
Weten wanneer u wat en wanneer kunt leveren, verhoogt 
de service en klantt evredenheid. Door een effi  ciënt 
voorraadbeheer kunt u inspelen op de behoeft e uit de 
markt. Met CASH kunt u ook overzichtelijk voorraden 
in meerdere magazijnen beheren. Weet hoeveel er ligt 
en wanneer u moet inkopen, zo heeft  u nooit teveel op 
voorraad. Magazijnbeheer beantwoordt eventueel ook 

waar het ligt en waar het heen moet.

Just in ti me
Zorg dat u de concurrenti e voor blijft  door alti jd en 
overal inzicht te hebben in uw actuele voorraad. Met 
de inkoopstati sti eken in CASH speelt u eenvoudig in op 
wisselende inkoopprijzen en korti ngen bij uw leveranciers. 
Monitor wat en wanneer goed verkocht werd. Daar kunt 
u uw volgende inkopen op baseren of bijstellen. Door 
goed in te kopen, kunt u immers alti jd op ti jd leveren. Slim 

inkopen dus en alti jd genoeg op voorraad! 

Integrati e met fi nanciën & meer
Met CASH Handel is uw fi nanciële administrati e volledig 
geïntegreerd met uw inkoop, verkoop, voorraadbeheer, 
(E)facturering en debiteurenbeheer. Daarnaast kunt u 
modules toevoegen om o.a. ook CRM, uw verloningen en 

producti e te integreren.
Met de Cash Webservices koppelt u eenvoudig met 
externen, zoals uw bank en de Belasti ngdienst. Maar ook 
koppelingen met branchepakkett en en EDI behoren tot 

de uitgebreide mogelijkheden.

Krijg volledige controle over uw logisti eke en fi nanciële processen met CASH Handel. Door uw inkoop, verkoop, voorraad-
beheer & fi nanciën te automati seren bespaart u ti jd, geld en creëert u overzicht. Met CASH beheert u al uw processen 
geïntegreerd vanuit één pakket, zowel online als offl  ine. CASH Handel is speciaal ontwikkeld voor handelsbedrijven zoals; 
groothandels (food en non-food), winkels en webwinkels. Elke combinati e van verkoopkanalen (omnichannel) is mogelijk!
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Voor ieder wat wils, plan een grati s demo!

Eenvoudig administreren  

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

Gebruik de grati s meewerkfuncti e om 
uw accountant op afstand mutati es 
en/of controles uit te laten voeren.

In CASH hoeft  alles slechts één keer 
ingevoerd te worden, waarna het 
automati sch verwerkt wordt in de 
administrati e. Bespaar ti jd en geld!

Korte implementati e  

CASH is zeer gebruiksvriendelijk en na 
onze training kunt u direct goed van 
start. Daarnaast kunt u te allen ti jde 
gebruikmaken van onze deskundige 
Helpdesk!

Indien gewenst kunnen onze  CASH 
consultants u begeleiden bij de 
(korte) implementati e en helpen uw 
administrati e in te richten, zodat u 
nog sneller kunt beginnen. 

In Control   

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

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

Opti male automati sering

Door instelbare parameters wordt het mogelijk de standaard CASH programmatuur aan te passen naar een maatwerk oplossing 
voor elke onderneming. CASH Handel is ook in een compacte module beschikbaar voor kleinere ondernemingen die handelen in 
goederen. Via onze website kunt u vrijblijvend een online demonstrati e aanvragen, waarbij wij u online het pakket laten zien en alle 
voor u belangrijke mogelijkheden doorlopen. Zie www.cash.nl/handel voor meer informati e. 

www.cash.nl/handel

all-in prijzen en condities       onbeperkt aantal administraties        gratis meewerkfunctie
 cashapp        webservices        bankenkoppeling        ob-aangifte        online & offline
modulair ERP uitbreidbaar      facturatie      crm      lonen      productie      urenregistratie

* *
* * * * *

* * * *

-

CASH Handel biedt een perfecte integrati e van boekhouding, 
facturering, inkoop, verkoop en magazijn in één 

overzichtelijk pakket. Online of offl  ine te gebruiken.

CASH Handel is een all-in pakket met all-in prijzen. Voor 
kleinere handelsondernemingen hebben we een compacte 

versie beschikbaar, zodat het voor elke onderneming 
mogelijk is om de belangrijkste processen te automati seren!

Perfecte online integrati e
-

Vergroot uw omzet door 
iedere (potenti ële) klant te 
kunnen bedienen zoals het 
hoort: volgens afspraak en 
op ti jd! Houd eenvoudig 
alle klantcontacten bij.

CRM
-

Naast alle benodigde 
handelsfuncti es ook 
uw boekhouding en 
facturati e eenvoudig 
geautomati seerd én 

geïntegreerd.
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