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De handleiding helpt u op weg om go2UBL op de juiste manier te koppelen aan Cashweb. Alvorens
de instelling in Cashweb in te voeren, dient er eerst een overeenkomst met go2UBL gesloten worden.
Ga hiervoor naar: https://secure.go2ubl.nl/signup
Na de aanmelding bij go2UBL kunt u onderstaande stappen uitvoeren in Cashweb
Stap 1
Log-in bij Cashweb

Stap 2
Klik onder Administraties op “overzicht” en het volgende scherm verschijnt:

Stap 3
Dubbelklik op de administratie welke u wilt instellen.

Stap 4
Navigeer in de linker balk naar:
- Financieel
o Instellingen
 Bedrijfsgegevens
Het volgende scherm verschijnt:

Stap 5
Zorg ervoor dat onderstaande omcirkelde velden correct voor uw organisatie zijn ingevoerd

Klik vervolgens onderaan het scherm op: OK

Stap 6
Navigeer in de linker balk naar:
- Financieel
o Instellingen
 Crediteuren parameters
Het onderstaande scherm verschijnt

Stap 7
Klik op UBL/Fiatteren (in het rood omcirkelde knopje in het bovenstaande scherm). Het volgende
scherm verschijnt. Kies bij “PDF’s verrijken” voor “J-ja, via go2UBL”. Bij afzender go2UBL vult u een
mailadres is welk behoort bij uw organisatie (zie bijvoorbeeld het mailadres uit de stamgegevens bij
stap 5). LET OP: het mailadres welke u hier invult dient binnen go2UBL op de whitelist geplaatst te
worden (zie stap 9)

Klik vervolgens onderaan het scherm op: Opslaan

Log-uit bij Cashweb

Stap 8
Log-in bij go2UBL en navigeer naar de klant gegevens op het diepste niveau. Zie hieronder voor een
voorbeeld.

Stap 9
Zet op de whitelist het e-mailadres welke u bij stap 5 in cash heeft ingevoerd.
Stap 10
Klik op het tabblad “go2UBL”. Bij Afleverinstelling kiest u “wijzigen” en selecteer CASHweb /
CASHwin

Het e-mailadres dat u invult is:
[cashwebaccount].[admicode]@efactuur.cashweb.nl
Bijvoorbeeld: (zie ook screenshot stap 7)
201602.demo@efactuur.cashweb.nl
Klik vervolgens op opslaan.
De koppeling is nu gelegd.

