
     Alles automati sch
Door koppelingen met onder andere de grootste 
Nederlandse banken en de Belasti ngdienst worden 
bankmutati es en aangift es automati sch verwerkt.
Daarnaast worden ook inkoop- en verkoopfacturen door 
slimme online oplossingen automati sch geboekt. Met 
deze koppelingen en oplossingen vervallen de traditi onele 
piekverwerkingen in een jaar. Zo zijn alle administrati es 
alti jd up-to-date en bespaart u ruim 50% van uw ti jd.

Overzicht & Controle        
In het overzichtelijke dashboard ziet u in één oogopslag 
per administrati e de signaleringen van taken en acti es die 
nog openstaan. Deze werkt u eenvoudig bij waardoor uw 
administrati es alti jd up-to-date zijn, voor u én uw klanten. 
Alle communicati e met uw klanten verloopt eenvoudig via 
de portal en wordt direct opgeslagen. Hierdoor beschikt 
u over een volledig elektronisch dossier en heeft  u alti jd 
grip en de controle over alle administrati es.

     Online samenwerken
Voert u de gehele administrati e voor de ene klant en 
gedeeltelijk voor een andere klant, geen probleem. U 
kiest samen met uw klant de samenwerking die het beste 
past. Met de portal heeft  u daarnaast de mogelijkheid 
om extra functi onaliteiten aan te bieden. Zo kan een 
klant vanuit zijn online administrati e zelf factureren en/of 
verlonen en wordt alles automati sch geboekt. Daarnaast 
kunt u uw klant actuele overzichten en rapportage van 
zijn bedrijfsstatus tonen, ook via de CASHapp.

Bespaar ruim 50% werk door automati sche verwerking in al uw administrati es met de CASH Accountancyportal. Vanuit het 
online dashboard heeft  u in de portal één overzicht van alle administrati es van uw klanten en werkt u deze eenvoudig bij. 
Daarnaast biedt u uw klanten 24/7 actueel inzicht in hun bedrijfsstatus en vele extra functi onaliteiten, zoals de mogelijkheid 
om zelf te factureren en te verlonen vanuit de portal. 

CASH  Accountancyportal

www.cash.nl/accountancyportal



Nieuwe kansen met de Accountancyportal

Eenvoudig boekhouden   

Met CASH kunt u makkelijk en online 
boekhouden waar en wanneer u wilt. 

Met de Accounntancyportal werkt 
u online samen met uw klant 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.

Alti jd up-to-date   

Uw klant kan rechtstreeks factureren 
en verlonen vanuit zijn eigen online 
administrati e. Facturen worden als 
UBL en PDF verstuurd en zijn direct 
geboekt in de boekhouding. Bij het 
verlonen worden loonstroken en de 
loonaangift e automati sch verwerkt. 

Hiermee wordt er effi  ciënt gewerkt 
vanuit één centrale plek en is de 
administrati e alti jd up-to-date.

Dé online totaaloplossing

Als accountant wilt u uw klanten graag helpen hun bedrijf fi nancieel gezond te houden. Uw adviserende en controlerende rol is daarbij 
van grote meerwaarde voor uw klant. Maar daar moet u wel ti jd voor hebben. De Accountancyportal biedt u de mogelijkheid om een 
nieuw bedrijfs- en verdienmodel voor uw kantoor te ontwikkelen. De volledig automati sche werkwijze en online functi onaliteiten 
creëren een enorme ti jdsbesparing en nieuwe kansen voor uw dienstverlening, tarieven en serviceniveau. Kansen die de relati e met 
uw klant zal verstevigen en vergroten. 

www.cash.nl/accountancyportal

-

Laat uw klant de facturen versturen naar 
het uniek e-mailadres van zijn administrati e 
en elke factuur wordt, na goedkeuring, 
automati sch ingeboekt. Een UBL-factuur 
wordt direct verwerkt en een PDF-factuur 
wordt automati sch omgezet naar UBL. 
De klant ontvangt ook automati sch een 
signalering wanneer een factuur gefi att eerd 
moet worden.

UBL: automati sch factureren
-

Met de grati s CASHapp geeft  u uw klant 
diverse mobiele mogelijkheden. Via de 
app kan de klant bijvoorbeeld 24/7 zijn 
actuele bedrijfsstatus zien in verschillende 
rapportages. 

Maar ook eenvoudig een factuur of off erte 
aanmaken en versturen, uren registreren 
en alti jd alle relati es bij de hand!

-

De Accountancyportal
verbindt slimme

online oplossingen en
koppelingen tot 

dé totaaloplossing 
voor uw kantoor.

v.a. € 8,- p/m

alles automatisch        efficiënt samenwerken       altijd up-to-date       50% tijdbesparing
bankenkoppeling     ob-aangifte     facturatie     lonen     overal 24/7 inzicht     cashapp   
geen piekverwerkingen      digitaal dossier      signaleringen      overzichtelijk dashboard

* *
* * *

Accountancyportal Mobiel werken; CASHapp

* * * * **


