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Berichten

     Samenwerken vanuit één centrale plek
Geen schoenendoos meer vol bonnetjes, bankafschrift en 
en facturen om uit te zoeken, maar alle benodigde 
documenten direct digitaal toegankelijk voor u en uw 
boekhouder. Scan documenten in of maak een foto met 
uw smartphone en upload deze eenvoudig naar de portal. 
Verder kunt u in de Samenwerkportal berichten sturen 
naar uw boekhouder of collega’s en kunnen er over en 
weer taken worden klaargezet.

Actueel overzicht         
Weet alti jd hoe uw bedrijf ervoor staat! Al uw actuele 
fi nanciële cijfers worden overzichtelijk weergegeven in 
bijvoorbeeld de Bedrijfsstatus, die u inzicht geeft  in uw 
uitgaven, inkomsten, openstaande facturen en de BTW-
aangift e. Ook uw klanten en leveranciers zijn eenvoudig 
bij te houden en samen met uw fi nanciën zijn deze 
ook op te vragen via de grati s CASHapp. Zo heeft  u uw 
belangrijkste gegevens dus alti jd binnen handbereik.

     Effi  ciënte taakverdeling
Kies samen met uw boekhouder wie welk administrati ef 
werk doet. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig zelf 
factureren! Als u een factuur stuurt vanuit de 
Samenwerkportal, wordt deze direct verwerkt in de 
boekhouding. De bankenkoppeling met ABN AMRO, 
Rabobank en de ING zorgt ervoor dat alle betalingen 
automati sch elke dag in de boekhouding geboekt worden. 
Hierdoor is de boekhouder minder ti jd kwijt en dat 
scheelt u weer in de kosten!

ZZP’er of MKB’er; ondernemers hebben het al druk genoeg en besteden het liefst al hun ti jd aan het succesvol maken van 
hun onderneming. Laat u daarom uw boekhouding liever over aan iemand die er verstand van heeft , maar wilt u wel direct 
sturing kunnen geven aan uw onderneming? Dan is de CASH Samenwerkportal dé manier om online samen te werken met 
uw boekhouder en alleen die administrati eve taken op u te nemen die u zelf wil (blijven) doen.

CASH  Samenwerken

www.cash.nl/samenwerkportal



-

Van ZZP’er tot MKB’er; de Samenwerkportal biedt standaard 
de volledige functi onaliteit voor boekhouden, factureren én 

verloning in één pakket. 

Zo heeft  u  inzicht in alle facett en van uw administrati e. 
De boekhouder doet uw boekhouding en de facturati e of 
loonadministrati e kan deels door uzelf gedaan worden. 

Hierdoor onstaat een effi  ciënte samenwerking.

Voor wie is de Samenwerkportal geschikt?

v.a. € 29,- p/m

-

Met CASH kunt u ook 
(deels) zelf boekhouden. 

Voor elk soort 
onderneming; van klein tot 
groot, van boekhouden tot 

ERP en online of offl  ine.

Zelf boekhouden

Eenvoudig boekhouden   

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

Met de Samenwerkportal werkt u 
online samen met uw boekhouder 
vanuit een overzichtelijk dashboard.

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 alle 
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 .

Slimme samenwerking

-

Slimme samenwerking 
tussen accountant en 
ondernemer via een
boekhouddashboard. 

Facturati e en verloning 
per stuk mogelijk.

v.a. € 10,- p/m
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Werk samen met een CASH-boekhouder
Om met de Samenwerkportal te werken, heeft  u een boekhouder nodig. Zoek een boekhouder die met CASH werkt of vraag ons 
naar een CASH-boekhouder bij u in de buurt. Samen bepaalt u wie welke administrati eve taken op zich neemt en werkt u vanuit een 
overzichtelijk dashboard. De boekhouder voert in de basis de boekhouding en u kunt (deels) zelf factureren en/of verlonen. Zo kan 
de boekhouder bijvoorbeeld de inkoopfacturen inboeken, waarna u deze fi att eert of voert u de variabelen voor de salarisverwerking 
in en doet de boekhouder de loonaangift e. Kortom, dit is volledig aan u.

www.cash.nl/samenwerkportal

* * * *


