EENMALIGE INSTELLINGEN CASHAPP

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de CASHapp, is het aanbevolen onderstaande eenmalig in
te stellen om uw administratiegegevens te beveiligen en gebruik te kunnen maken van alle functies.

▪

STAP 1 – Download de CASHapp
Download de CASHapp. Dit kan via onze website www.cash.nl/cashapp of natuurlijk direct in de App Store voor
iOS en/of Google Play voor Android door te zoeken op ‘cashapp’.

▪

STAP 2 – Uw CASHWeb gebruiker aanpassen voor de CASHapp
Ga op CASHWeb naar het gebruikersoverzicht selecteer de gebruiker waarmee u inlogt en wijzig deze.
Vervolgens gaat u naar tabblad ‘APP’ en geeft u aan welke functies in de CASHapp voor deze gebruiker
beschikbaar moeten zijn. NB: Om facturen te maken via de app, heeft u een van de facturatiemodules nodig en
om te fiatteren heeft u de module Boekhouden Compleet nodig.
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▪

STAP 3 – Dashboard instellen (optie)
Stel eventueel het Dashboard voor deze gebruiker in. Dit stelt u in door op CASHWeb de setupgegevens, het
CASHuser bestand, te openen en bij de keuze Instellen Dashboard de gewenste instellingen op te geven.

▪

STAP 4 – Foto’s maken & boeken van facturen en bonnetjes + Fiatteren (optie)
Vanaf versie 2.0 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 kas- en pinbonnen en declaraties geeft u zelf aan welke kostensoort het
betreft, waarna de post direct geboekt wordt.
Voortaan kunnen u en uw medewerkers ook altijd en overal facturen fiatteren via de CASHapp. Daarnaast is het
mogelijk om push meldingen op uw mobiel of tablet te ontvangen wanneer er een factuur ter fiattering aan u
wordt aangeboden.
Voor het fotograferen & boeken van kas- en pinbonnen of het fiatteren via de app, zijn enkele instellingen
vereist in CASHWeb. Ga naar Financieel > Instellingen > CASHapp en vul de gegevens in die nodig zijn voor een
correcte werking van de CASHapp.

2

▪

STAP 5 – Facturen aanmaken via de app
Voor het verzenden van facturen vanuit de CASHapp, zijn er een aantal instellingen nodig in CASHWeb. Ga
hiervoor naar Facturering > Factureringsparameters > Tabblad CASHapp en stel de benodigde omzetrekeningen
in voor facturatie. Ook geeft u hier een e-mailadres op waar u een notificatie wilt ontvangen als het e-mailen
van de facturen niet gelukt is.

▪

STAP 6 – Inloggen CASHapp
Log in met uw inloggegevens voor de CASHapp. Wanneer u de CASHapp opent, hoeft u niet langer eerst een
administratie te kiezen. De eerste administratie wordt voortaan direct automatisch opgestart. Wisselen van
administratie doet u eenvoudig door een andere administratie te openen via het startscherm: Administraties.
Indien u geen toegang heeft tot een bepaalde functie in de app, wordt er een melding getoond.
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Ook goed om te weten:
▪

Relaties kunt u makkelijk vinden door de eerste letters van de zoeknaam op te geven. U krijgt dan een lijst met
relaties die aan deze opgave voldoen. Heeft u een relatie geselecteerd dan kunt u deze bellen, e‐mailen, sms‐en
of de routebegeleiding weergeven.

▪

Voor het maken van foto’s en fiatteren met de CASHapp heeft u een CASH Connect abonnement nodig. Werkt u
offline met CASHWin? Dan heeft u naast het CASH Connect abonnement het CASH Webservicesabonnement
nodig om uw administratie(s) online te plaatsen.

▪

Beschikt u over de module CASH CRM? Dan kunt u notities toevoegen bij uw relaties!

▪

Wanneer u CASH Projecten gebruikt, is het mogelijk uw uren direct te registreren in de app. Handig voor
onderweg! U kunt zoeken in de Projectcodes en de Werksoorten voor het maken van een Projectmutatie.

▪

Als u de CASHapp niet meer gebruikt, wordt u automatisch uitgelogd. Uw inloggegevens worden optioneel
onthouden, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.
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