
     Totaaloplossing: CASH
Centraal bij onze totaaloplossing staat: het zo eenvoudig 
en effi  ciënt mogelijk (automati sch) “voeden” van de 
administrati es met boekstukken en informati e. 
Kies ervoor om boekstukken te laten splitsen, transitorisch 
te laten boeken of geef uw klanten eenvoudig opdracht 
om te fi att eren. Het resultaat: automati sch staan de btw- 
en loonaangift e klaar, is het debiteurenbeheer bij, staan 
de uitbetalingen klaar en zijn de grafi sche overzichten en 
rapportages direct real-ti me inzichtelijk.

Administrati e Dashboard        
Het Administrati e Dashboard geeft  een overzicht van 
al uw administrati es: in één oogopslag ziet u welke 
administrati es aandacht nodig hebben. U kunt instellen 
of u signaleringen wilt ontvangen wanneer er geen 
100% match heeft  plaatsgevonden op een boekstuk, 
na fi att ering door uw klant, of van iedere andere acti e 
waarvan u op de hoogte gesteld wilt worden. Werk 
de acti es uit het Administrati e Dashboard bij en alle 
administrati es zijn up-to-date!

     Real-ti me inzicht voor uw klant
Werk online samen met uw klant in een mooie en 
gebruiksvriendelijke portal met keuze uit meerdere 
thema’s. Samen zorgt u voortaan voor de voeding van de 
administrati e, waarna uw klant direct profi teert van de 
voordelen. 
Uw klanten krijgen real-ti me inzicht van hun belangrijkste 
cijfers via heldere grafi sche overzichten, ook via de 
handige en tevens grati s CASHapp die alti jd en overal 
online te gebruiken is.

Met Roboti c Accounti ng, oft ewel volledig automati sch boekhouden, heeft  u nu de keuze om alles, maar dan ook echt 
alles, automati sch te laten verlopen voor al uw administrati es. Een totaaloplossing die zorgt voor tevreden klanten en 
besparing van ti jd én geld! 

CASH  Alles automati sch

www.cash.nl/accountancy

“Sinds kort gebruiken we het Administrati e Dashboard. Dat bespaart ons direct al veel 

ti jd, omdat het een hoop lijstjes vervangt en een totaaloverzicht van alle administrati es 

geeft . Ruim 90% gaat in een keer goed en dan heb je al heel veel gewonnen.” 

- Rob van de Graaf, partner bij Van der Leeden & Partners

Voor u en uw klanten

alles automatisch      btw- en loonaangiftes staan klaar    debiteurenbeheer is up-to-date

totaaloverzicht via Dashboard         handige signaleringen        real-time inzicht voor uw klant            
* *

* *

Klanten binden met de grati s CASHapp
Voor ondernemers die een vinger aan de pols willen houden is de CASHapp ideaal. Met de CASHapp krijgen uw klanten een 
gebruiksvriendelijke tool in handen die zij dagelijks willen gebruiken. Uw klant stuurt met de app eenvoudig facturen in eigen huissti jl, 
registreert zijn/haar uren, fi att eert betalingen & boekstukken en maakt onderweg foto’s van kas- en pinbonnen die direct naar de 
CASH administrati e gestuurd worden. Ook foto’s van in- en verkoopfacturen worden direct naar de unieke postbus verstuurd. Alles 
wat uw klant met de CASHapp doet, staat meteen klaar in de administrati e en is real-ti me verwerkt in de overzichten en rapportages 
die ook direct inzichtelijk zijn via de app. Gebruik van de app is bovendien grati s, zowel voor u als voor uw klant!

www.cash.nl/accountancy

-

CASH heeft  automati sche koppelingen met 
talloze pakkett en en instanti es, zoals rapportage-, 

webshop-, incasso- en SBR-soft ware. Maar 
uiteraard ook volledig geautomati seerde 

bankenkoppelingen. Aangift es stuurt u met één 
druk op de knop naar de Belasti ngdienst. 

Bovendien is een koppeling met een nieuwe 
parti j snel gerealiseerd dankzij de CASH API.

Talloze koppelingen
-

Werken met de CASH Accountancyportal 
betekent dat u 100% automati sch kunt 

boekhouden. Via het Administrati e Dashboard 
heeft  u alti jd een totaaloverzicht over alle 

administrati es die u eenvoudig kunt bijwerken. 
Ook uw klant kan gebruikmaken van de 

functi onaliteiten van CASH, ook via de app. 

Vraag vandaag nog een vrijblijvend gesprek aan!

Accountancyportal
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1.	 U	krijgt	van	CASH	per	administratie	een	unieke	e-mailpostbus	voor	in-	en	verkoop.	In-	en	verkoopfacturen	
	 stuurt	u,	uw	klant	of	de	leverancier	vervolgens	naar	deze	unieke	postbus.	

2.	 Is	de	factuur	al	in	UBL-formaat	of	is	de	factuur	in	CASH	gemaakt?	Dan	wordt	deze	direct	geboekt.

3.	 Betreft	de	factuur	een	PDF?	Laat	deze	dan	via	CASH	automatisch	omzetten	in	UBL	door	een	van	onze	
	 partners	of	kies	ervoor	de	PDF	zelf	met	de	handige	CASH	Splitscreen	te	boeken.

4.	 Of	maak	met	de	CASHapp	een	foto	van	de	in-	of	verkoopfactuur,	declaratie,	kas-	of	pinbon	en	deze	wordt	
	 direct	in	CASH	geboekt!	Voor	inkoopfacturen	en	declaraties	worden	de	betalingen	ook	direct	klaargezet.

5.	 De	automatische	bankenkoppelingen	met	ABN	Amro,	ING,	Rabobank,	Knab	en	bunq	zorgen	ervoor	
	 dat	bankmutaties	dagelijks	automatisch	verwerkt	worden	in	de	administratie.	 
	 (Mutaties	van	andere	banken	importeert	u	eenvoudig	met	één	druk	op	de	knop.)	

6.	 Onze	API	en	talloze	overige	koppelingen	met	partners	staan	voor	u	klaar	om	informatie	(automatisch)	uit	te	
	 wisselen	zonder	dat	u	er	omkijken	naar	heeft.	Denk	bijvoorbeeld	aan	webshop-,	SBR-,	incasso-,	
	 rapportage-	en	kassakoppelingen	en	onze	koppeling	met	de	Belastingdienst.	

	 Alle	CASH	Modules	zijn	100%	met	elkaar	geïntegreerd.	Van	Lonen	en	CRM	tot	Handel	en	een	complete	
	 ERP	oplossing.	Welke	aanvullende	module(s)	u	ook	gebruikt,	u	geeft	slechts	eenmaal	input	waarna	het	
	 administratieproces	binnen	CASH	automatisch	verloopt.	
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