De transactielijst
CashFlow bestaat uit verschillende modules. Deze modules zorgen voor verschillende
functionaliteit in het programma. In deze handleiding worden alle functionaliteiten besproken.
Door middel van icoontjes wordt aangegeven welke functionaliteit in welke module(s) beschikbaar
is. In onderstaand schema vind je hier een overzicht van.
Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze
functionaliteit alleen beschikbaar in CashFlow Complete.
Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze
functionaliteit alleen beschikbaar in CashFlow Complete en CashFlow Essentials
Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze
functionaliteit in alle versies (CashFlow Basic, Essentials en Complete)
beschikbaar.
Dit document beschrijft hoe je transacties kunt toevoegen en of bewerken in de transactielijst en
hoe je op een soortgelijke manier jouw contante uitgaven kunt bijhouden.

De transactielijst geeft een gedetailleerd overzicht van al jouw inkomsten en uitgaven. De
informatie die je hier vindt is de basis van jouw financiële overzicht. Je kunt deze informatie
aanpassen voor een compleet beeld van jouw financiële situatie.

1. Transactielijst
1. Kies een administratie door te klikken op het pijltje achter “Eigen administratie” en kies
de administratie waar je mee wilt werken.

2. Ga in het menu naar “Transacties”, klik vervolgens op “Transactielijst” in het submenu. U
komt nu in de transactielijst terecht.

Met behulp van de knop [Importeren transacties] kun je transacties vanaf jouw bank
downloaden en importeren. Op www.cashflow.nl onder [Support] en [Handleidingen] vind je
een handleiding hiervoor per bank.
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2. Transacties bewerken en informatie toevoegen
1. In de transactielijst bewerk je de inkomsten en uitgaven. Klik een transactie aan om te
bewerken. Rechts vind je een scherm met transactiedetails.

2. Klik op de tekst achter het detail dat je wilt aanpassen, bijvoorbeeld “Relatienaam”. Vul
daar jouw wijziging in en klik op [Opslaan] om de wijziging te bewaren.
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3. Handmatig transacties toevoegen
1. Het makkelijkst is om transacties uit internetbankieren te downloaden en te importeren.
Maar je kunt ook zelf transacties invoeren. Klik op [+] om handmatig een transactie toe te
voegen aan de transactielijst.
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2. Vul onder “Transactie details” de transactiegegevens in en klik op [Opslaan] om de
nieuwe transactie te bewaren.
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4. Transacties splitsen
In de vorige afbeelding kun je zien dat het mogelijk is om een transactie te splitsen. Klik
hiervoor op de knop met de groene plus. Hiermee maak je een sub transactie aan die je een
eigen bedrag en een eigen rubriek kunt geven, zie onderstaand voorbeeld:

Met behulp van de knop met de rode min kun je een subtransactie verwijderen. Het totaal
van de sub transacties moet altijd gelijk zijn aan het bedrag van de hoofd transactie.

5. Sorteren van transacties
Je kunt de transacties in de transactielijst sorteren. Gebruik hiervoor de kolomteksten boven
de kolommen. Door te klikken op de kolomkoppen kun je de sortering omdraaien van
oplopend naar aflopend en andersom.
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6. Transacties exporteren
In de transactielijst kun je transacties exporteren door middel van de knop [Exporteer
transacties naar een csv bestand].

Hierna krijg je de mogelijkheid om het csv bestand op te slaan.
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Een csv (Comma Separated Value) bestand kun je met Microsoft Excel openen.
Het is ook mogelijk om te exporteren naar een pdf formaat. Gebruik hiervoor de knop
[Exporteer transacties naar een .pdf bestand om deze te printen].

7. Kasboek
Met CashFlow kun je ook jouw contante uitgaven bijhouden. Ga hiervoor in het submenu
van “Transacties” naar “Kasboekingen”.
Voeg handmatig jouw kasboekingen toe op dezelfde manier als het handmatig toevoegen
van transacties aan de transactielijst.

Via de keuze [Instellingen – Account – Persoonlijke gegevens aanpassen] kun je instellen dat
er automatisch kasboekingen (ontvangsten) moeten worden aangemaakt als er transacties
worden geïmporteerd die een geldopname betreffen.

In de Transactielijst zie je dan de transactie van de geldopname:

In de Kasboekingen zie je de automatisch aangemaakte tegenboeking van de geldopname

Door het invoeren van handmatige kasboekingen kun je dan registreren waaraan dit bedrag
uiteindelijk is besteed.

