
Voor een dynamische cashflow prognose

Handleiding



HANDLEIDING CASHBOARD

Let op! Deze app werkt alleen met het 
boekhoudprogramma Exact Online en alleen op een Ipad.

Voordelen: meer inzicht en betere presentatie in minder tijd!

Geen tijdrovende en foutgevoelige losse excel modellen meer, die elke periode 
handmatig aangepast moeten worden.

Effectief cashmanagement doordat het effect van het schuiven van inkomsten en 
uitgaven meteen inzichtelijk is met handige export mogelijkheden.

Grafische weergave zeer geschikt voor financiële presentaties.

Hoe werkt het?

Met Cashboard maak je een dynamische cashflow prognose, direct gekoppeld aan de 
boekhouding. De periodes zijn standaard in weken verdeeld omdat betaalruns vaak per 
week plaatsvinden. 
Bestaande inkoop- en verkoopfacturen worden door synchronisatie uit de boekhouding 
overgenomen met hun vervaldata. Vervaldata kan handmatig in de tijd verschoven 
worden, waarna het banksaldo zich aanpast. 
Ook kunnen repeterende kosten of inkomsten ingevoerd worden waar geen facturen van 
zijn zoals huur of personeelskosten.
Cashboard onthoudt de aanpassingen bij een volgende synchronisatie en haalt alleen de 
facturen weg die geheel betaald zijn. 
Als output kan een pdf of excel gegenereerd worden die bijvoorbeeld als betaallijst kan 
dienen voor de financiële administratie. 

Te downloaden vanuit de Apple appstore. Gratis demo versie (zonder synchronisatie met 
Exact Online) en gratis een maand op proef met de volledige functionaliteit.
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1. Inloggen

Kies uit de dropdown de betreffende administratie, kies ook welke bank- en kas 
rekeningen je mee wilt laten tellen in de liquiditeitsprognoses. Geef ook de BTW periode 
aan.

Selecteer 
administratie

Selecteer 
bankrekeningen en kas 
uit boekhouding

Selecteer BTW 
periode

  

Handleiding Cashboard                                                                                                                                   4



2. Openingsscherm

Onder een overzicht van het openingsscherm met de belangrijkste items.

Door op de periodes of op de balkjes te tappen krijg je een overzicht van alle facturen en 
mutaties in de betreffende week.

Historisch banksaldo Geprojecteerd 
banksaldo

Verkoopfacturen

(Vervallen in de week)

Inkoopfacturen

(Vervallen in de week)

Creditfacturen

Week

Instellingen

OutputBeginsaldo bank

Invoer handmatige mutaties
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3. Verkoop en inkoop

Verkoopfacturen/inkomsten worden in het groen weergegeven. Inkoopfacturen/uitgaven  in 
het rood. De hoogte van de balk geeft de totale waarde van de inkomsten of uitgaven 
weer, binnen de betreffende week. Door op de balk te tappen verschijnen de individuele
items. Deze kunnen gesorteerd worden op datum, naam of bedrag.

Tap op de balk voor overzicht van 
de betalingen en ontvangsten van 
de betreffende week

Naam debiteur 
of crediteur

Boekstuknummer

Factuurdatum

Bedrag

Vervaldatum
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4. Kleurentypes

- Type 1: de solide kleur betekent dat de vervaldatum precies overeenkomt met de 
boekhouding.

- Type 2: de transparante kleur betekent een bestaande factuur uit de boekhouding, maar 
de oorspronkelijke vervaldatum is veranderd.

- Type 3: de doorzichtige balk met omkadering betekent handmatig ingevoerde inkomsten 
of uitgaven.

- Type 4: blauwe kleur; BTW te betalen (negatief bedrag) of te ontvangen (positief bedrag)

Type 1: solide kleur; vervaldatum uit boekhouding

Type 2: transparante kleur; 
verschoven vervaldatumType 3: doorzichtig; 

handmatige mutatie

Type 4: BTW
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5. Vervaldatum verschuiven

De factuurdatum en het uitstaande bedrag van de facturen worden overgenomen uit het 
boekhoudpakket en zijn niet te veranderen. De vervaldatum echter wel. Dat kan op 
verschillende manieren:

5.1. Slepen van de factuur naar een andere week

Tab en hold op de factuur 
die verschoven moet 
worden. Sleep daarna naar 
de gewenste periode

Creditfactuur 
van 
leverancier
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5.2. Meerdere facturen tegelijk verslepen

Er is een mogelijkheid om meerdere facturen tegelijk te verschuiven, bijvoorbeeld alle 
facturen van een bepaalde debiteur, of van een bepaalde datum.

Meerdere facturen tegelijk verschuiven: 
tab en hold op een factuur totdat een 
geel balkje verschijnt aan de linkerkant. 
Dan kun je meerdere facturen selecteren 
door erop te tappen. Daar verschijnt dan 
ook een geel balkje.

Daarna slepen naar gewenste week
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5.3. Invullen van de nieuwe datum bij doorklikken op de factuur

Een alternatief voor schuiven van facturen is het direct invullen van de gewenste 
vervaldatum. 

Tap op een periode om alle items te zien.

Tap dan op de factuur waarvan de 
vervaldatum gewijzigd moet worden.

  

Handleiding Cashboard                                                                                                                                   10



De vervaldatum kan als volgt aangepast worden. Let wel: alleen de datum kan aangepast 
worden, het bedrag blijft als aangegeven. 

Tap op datum en 
verander naar 
gewenste datum
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5.4. Resetten
De verschoven vervaldatum kan altijd gereset worden naar de oorspronkelijke waarde.
Bij uitloggen of op een ander tijdstip opnieuw synchroniseren onthoudt Cashboard de 
laatst ingevulde vervaldata. 

Swipe naar links om te resetten 
naar oorspronkelijke datum
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6. Nieuwe inkomsten en uitgaven invoeren

Van bepaalde inkomsten en uitgaven zullen geen facturen in de boekhouding zijn 
opgenomen. Bijvoorbeeld huur van het kantoorpand of personeelskosten. Voor een goed 
inzicht in de cashflow is het aan te raden deze items in de prognose mee te nemen.
Cashboard heeft de mogelijkheid zowel repeterende- als eenmalige items erin te zetten. 

Tap eerst op het plusje rechtsbovenin.

Tap en geef aan 
verkoop of inkoop, 
vervaldatum, en 
naam
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Vervolgens kun je type (verkoop of inkoop), vervaldatum, naam van de mutatie (er staat 
bedrijfsnaam, maar dat zou ook “huur” kunnen zijn). Verder eenmalig of repeterend en 
tenslotte het bedrag. 

Maak vervolgens de 
keuze tussen 
eenmalig of 
repeterend. Vul ook 
het bedrag in.
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7. Overzicht

Vanuit het menu genereert Cashboard een complete lijst van alle gemanipuleerde 
vervaldata en handmatig ingevoerde items. Vanuit hier kunnen deze ook weer gesorteerd 
worden op datum, naam en bedrag, maar ook in een andere tijdsperiode gezet worden. 

Tap op aangegeven 
icoon en alle veranderde 
vervaldata en ook de 
handmatig ingebrachte 
mutaties verschijnen
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8. Bank

Het historische banksaldo is weergegeven tegen de blauwige achtergrond. De waarden 
worden per bank boeking vanuit Exact Online overgenomen. Als er per twee weken een 
bankafschrift wordt ingeboekt, dan blijft het saldo dus twee weken hetzelfde in de historie. 
Het beginsaldo wordt direct uit het systeem gehaald en is een optelling van alle 
aangevinkte bankrekeningen. Vanuit dit saldo wordt het toekomstige saldo bepaald. 
 

Banksaldo direct uit 
de boekhouding

Tap om aan te passen
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Het beginsaldo kan ook handmatig “overruled” worden door er zelf een saldo op te zetten. 
Dit kan handig zijn als de bank nog niet helemaal up to date is.
Door op een van de punten op de saldografiek te tappen komen de waardes tevoorschijn. 
Bij nog een keer tappen verdwijnen ze weer.

Prognose banksaldo past zich 
aan bij andere beginstand

  

Handleiding Cashboard                                                                                                                                   17



9. Output

Een belangrijke functionaliteit van Cashboard is de output naar PDF of Excel. Op deze 
manier kan het uiteindelijk bepaalde cash scenario ook met anderen gedeeld worden, 
bijvoorbeeld met de financiële administratie.

Pdf of CSV file. Kan 
gemaild worden
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10. Synchronisatie

Bij het opstarten van de app wordt er automatisch gesynchroniseerd. Mochten er 
tussentijds mutaties in Exact Online gemaakt worden dan kan er opnieuw 
gesynchroniseerd worden door eerst op het Cashboard icoontje te tappen.

Tap op icoontje en  dan 
verschijnt een zij-menu

Tap op "terug" 
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In onderstaand scherm kun je ook een andere administratie selecteren. Cashboard 
onthoudt de instellingen per administratie, dus ook de verschoven facturen. 

Je kan ook een 
nieuwe 
administratie 
selecteren of 
dezelfde 
behouden

Tap op "klaar" en 
synchronisatie 
met de 
geselecteerde 
instelling begint

Aan het synchroniseren...
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11. Bijzonderheden

BTW 
Exact Online maakt een boeking na de BTW aangifte. Deze verstoort de te verwachten 
BTW voor de komende periode in Cashboard: om dit te voorkomen moet je OF deze 
boeking tegenboeken OF daadwerkelijk afboeken tegen de crediteur belastingdienst. De 
eerste methode is de meest gebruikelijke.

Afletteren
Cashboard werkt optimaal als de administratie helemaal bij is, dat wil zeggen dat alle 
inkoop- en verkoopfacturen zijn ingeboekt en “afgeletterd” tegen de bankmutaties. Als 
bijvoorbeeld een verkoopfactuur al via de bank betaald is maar niet gelinkt met de 
openstaande factuur (“afgeletterd”) dan beschouwt Cashboard deze factuur als nog niet 
betaald. 

Verdere vragen / support
Deze software is ontwikkeld door Result Financiële Dienstverlening: www.result.nl
Vragen kun je mailen naar Jeroen van der Pol:  jvdpol@result.nl. 
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