CASH De CASHapp
Met de CASHapp kunt u, waar u ook bent, eenvoudige administratieve functies uitvoeren. Facturen versturen, bonnetjes of
facturen inboeken, de status van uw bedrijf of debiteuren checken, uren registreren, en nog veel meer. Gemakkelijk op elk
gewenst apparaat! Alle handige functies van de CASHapp zijn ook beschikbaar op iedere gewenste browser via appcash.nl.
De eenvoud van de CASHapp, maar dan beeldvullend desktop-formaat.

Foto maken & automatisch inboeken
Vanaf nu kunt u met de CASHapp foto’s maken van in- én
verkoopfacturen, kas- of pinbonnen en zelfs declaraties,
waarna deze volledig automatisch verwerkt worden in de
administratie! In- en verkoopfacturen worden direct naar
uw unieke administratiepostbus verzonden ter verdere
(automatische) verwerking. Voor bonnen/declaraties
geeft u zelf aan welke kostensoort het betreft, waarna
deze direct geboekt en online opgeslagen worden.

Factureren & urenregistratie
Hoe eerder u factureert, hoe eerder u betaald krijgt.
Voortaan stuurt u uw relatie direct na het afronden van
de opdracht een factuur via de app. Nieuwe klant? Maak
eenvoudig een nieuwe relatie aan om vervolgens gelijk de
digitale factuur te versturen.
Met de app registreert u tevens gemakkelijk uw gewerkte
uren, waarna deze direct in CASH verwerkt worden. Zodra
het project is afgerond, staan alle gewerkte uren klaar in
CASH en klaar om gefactureerd te worden!

Alle gegevens & overzichten bij de hand
Automatisch wordt de eerste administratie geopend in de
app. Per administratie heeft u al uw relatiegegevens bij de
hand. Zo kunt u direct vanuit de relatie bellen of e-mailen,
maar bijvoorbeeld ook uw route plannen. Handig voor
onderweg!
Check real-time uw overzichten, zoals de bedrijfsstatus en
uw persoonlijke dashboard, zoals ingesteld in CASH.

www.cash.nl/cashapp

Alles automatisch, ook via de app!
Foto's van facturen/bonnen inboeken

Bedrijfsstatus & Dashboard overzichten inzien

Facturen maken en versturen

Alle relatiegegevens; bellen/mailen/route plannen

Facturen en aangiftes ﬁatteren

Relaties aanmaken en wijzigen

Alle documenten bekijken

Urenregistratie

Beschikbaar voor Android en iOS, meer informatie en downloaden: www.cash.nl/cashapp

Via elk device: www.appcash.nl
Wij begrijpen dat het voor sommige klanten ﬁjner is om te werken
op een groot scherm i.p.v. op een telefoon of tablet. Daarom kunt u
de CASHapp ook benaderen via www.appcash.nl; precies dezelfde
functionaliteiten, maar dan op beeldvullend desktop-formaat.
De functies binnen de app werken bovendien zeer intuïtief, waardoor
de foutgevoeligheid minimaal is.

Real-time uitwisseling met CASHWeb
Één administratie; twee platformen. De CASHapp, zowel via
telefoon/tablet als www.appcash.nl, neemt de instellingen voor het
rechtenbeheer over vanuit CASHWeb. Wanneer iemand bijvoorbeeld
geen rechten heeft om de bedrijfsstatus in te zien, dan kan dit ook niet
via de app. En als een aangifte reeds geﬁatteerd is via CASHWeb, dan
verschijnt deze niet meer in de app. De CASHapp en CASHWeb kunnen
dus willekeurig door elkaar heen gebruikt worden.

Accountant- of administratiekantoor?
Voor uw klanten is de CASHapp een waardevolle tool om op een
eenvoudige manier administratieve functies uit te voeren.
Het rechtenbeheer wordt vanuit CASH overgenomen waardoor uw
klant alleen de functies ziet die u van tevoren heeft ingesteld. Ook
via www.appcash.nl heeft uw klant toegang tot dezelfde, duidelijke
functies als in de app. Iedereen kan administreren via de CASHapp!

www.cash.nl/cashapp

