
     Overzicht in één oogopslag
CASH boekt automati sch door, wat betekent dat u alles 
slechts één keer hoeft  in te voeren waarna het direct 
zichtbaar is in alle belangrijke rapportages en overzichten. 
Mooi, rusti g en duidelijk vormgegeven grafi eken geven u 
actueel overzicht van uw belangrijkste bedrijfsprocessen.

Structurele sturing         
Volledige controle over uw administrati e betekent dat u 
sturing kunt geven op het juiste moment. Wat goed gaat 
wilt u nog verder verbeteren en wat minder gaat wilt u 
ti jdig signaleren om verder verlies te beperken. 
Maar een duidelijk beeld wilt u niet alleen voor uzelf, 
maar ook voor uw investeerders, cliënten, directi eleden, 
banken en de Belasti ngdienst.

     Grafi sch gemak
Met CASH heeft  u uw administrati e alti jd bij de hand, kunt 
u met één druk op de knop navigeren en ziet u in een 
oogwenk uw belangrijkste cijfers.
Al het grafi sche gemak, wat vaak met online wordt 
geassocieerd, kan met CASH uiteraard ook offl  ine.

Of u het nu zelf voert of (deels) uitbesteedt, u ontkomt er niet aan; de administrati e. Het is het hart van uw onderneming. 
Het enige wat u wilt, is in één oogopslag zien hoe uw bedrijf ervoor staat. Uw bedrijfsgegevens zijn met CASH alti jd actueel 
en in combinati e met de grafi sche weergave en navigati e, geeft  het u volledige controle over uw administrati e. Overzicht: 
alti jd bij de hand wanneer u dat nodig heeft .

CASH  ...in Control

www.cash.nl/incontrol

Verkooppijplijn



Volledige controle over uw administrati e

Eenvoudig boekhouden   

Met CASH kunt u makkelijk (deels) zelf 
boekhouden 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!

Handige webservices   

Met de grati s en ti jdbesparende Cash 
Webservices hoeft  u nauwelijks nog 
te boeken. 

Denk aan de bankenkoppeling voor 
de automati sche verwerking van uw 
bankmutati es en de koppeling met 
de Belasti ngdienst voor het doen van 
uw aangift e via Digipoort. 

Zowel offl  ine als online te gebruiken.

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 .

In een oogwenk uw bedrijfsstatus bekijken en direct de vergelijking zien van uw huidige kosten en opbrengsten ten opzichte van 
vorige maand en vorig jaar. Dit overzicht is naar wens in te richten, zodat u die perioden vergelijkt die voor u belangrijk zijn.

Grafi sch gemak met CASH

Via de Dashboards in CASH kunt u zelf informati e samenstellen die elke keer als u CASH opstart direct getoond wordt. Denk aan 
grafi sche weergave met vergelijkingen van uw opbrengsten, kosten en resultaten dit jaar vs. vorig jaar, debiteuren naar ouderdom 
etc. In control betekent bij CASH dus ook dat u controle heeft  over uw inzage. Zo kunt u het Dashboard, maar ook bijvoorbeeld de 
Bedrijfsstatus, geheel naar eigen wens inrichten.

www.cash.nl/incontrol


