Downloaden & installeren
BankingTools
Cashflow v5.1

Bespaar geld en spaar het milieu!
Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm.
Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie ‘meerdere pagina’s per vel’ of ‘afdrukken als boekje’.
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1

Installeren
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u met Cashflow aan de slag kunt. Hoe u kunt
downloaden, installeren, een abonnement kunt afsluiten en activeren.

1.1

Downloaden en gratis proberen
U kunt Cashflow downloaden via http://www.bankingtools.nl/download. In dit scherm voert
u uw huidige emailadres in. Dit is alleen van belang om u te ondersteunen middels 3 opstartmails. Het downloaden van het installatiebestand is geheel vrijblijvend en verplicht u tot
niets. Nadat u uw emailadres heeft ingevuld en u akkoord gaat met de algemene
voorwaarden (te lezen door op de link te klikken), vinkt u het vakje aan en klikt u op de knop
[Download Cashflow]. Het bestand Setupcashflow5.exe wordt hierna gedownload. Sla het
bestand op uw computer op en (dubbel)klik er op om het uit te voeren. Of geef tijdens het
downloaden al aan dat u het wilt uitvoeren (run), zodat de installatie automatisch gestart
wordt. De mogelijke acties verschillen per browser (IE, Edge, Chrome etc)

Klik bovenaan op
[Download]
Voer uw emailadres in
Accepteer de voorwaarden
Klik op [DOWNLOAD &
INSTALLEER]

Nadat u op [DOWNLOAD & INSTALLEER] heeft geklikt, ontvangt u van ons een e-mail met
verdere instructies.
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1.2

Installeren
Na het starten van setupcashflow5.exe volgt een wizard die
u door de installatie begeleidt. Tijdens deze installatie
wordt u gevraagd de licentievoorwaarden te accepteren.
Nadat u deze gelezen heeft en hiermee akkoord gaat,
selecteert u het vakje bij “Ik ga akkoord met de
licentievoorwaarden” en klikt u op [Volgende].
Het is aan te raden de standaard locatie waarop Cashflow
geïnstalleerd wordt niet te wijzigen.

Als Cashflow succesvol is geïnstalleerd, klikt u op [Sluiten].
Hierna wordt Cashflow gestart. Tijdens het installeren is er
ook een icoon op uw bureaublad geplaatst
waarmee u voortaan Cashflow kunt
starten.

1.3

Proberen en ervaren
U kunt Cashflow onbeperkt gebruiken, maar zonder abonnement kunt u alleen met de
voorbeeldadministratie werken. In deze administratie zitten verzonnen inkomsten en
uitgaven. Maar het geeft wel een beeld wat u allemaal met de software kunt doen.
Zodra u een abonnement heeft gesloten kunt u ook uw eigen transacties invoeren of
ophalen uit internetbankieren. Dan krijgt u natuurlijk een veel beter idee van de
mogelijkheden. Op u al enigszins op weg te helpen krijgt u daarom één maand een gratis
proefabonnement op Cashflow Manager. U krijgt dit zodra u een Cashflow5 account
aanmaakt. Klikt u hiervoor op het Cashflow Viewer icoon boven in het scherm en volg de
aanwijzingen.
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2
2.1

Bestellen en Activeren
Abonnement bestellen
Als Cashflow u bevalt en u een abonnement voor één van de versies wilt bestellen, dan kunt
u dat doen via http://www.bankingtools.nl. Op de website gaat u dan naar de pagina
[Producten] en klikt u bij Cashflow Viewer, Assistant of Manager op [BESTEL NU].

Beweeg uw muis
naar [Producten]
Kies het product
dat u wilt
bestellen.
Klik vervolgens op
[BESTEL NU]

U wordt naar de afrekenpagina geleid. Er zijn nu 2 mogelijkheden:

1. U heeft al via Cashflow 5 een account aangemaakt. In dat geval kiest u [JA, IK HEB AL EEN
ACCOUNT] en vult u vervolgens uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in. Daarna klikt
u op [Inloggen]. Vul eventueel ontbrekende gegevens in en machtig Invers om het
abonnementsgeld 1x per jaar af te schrijven van uw rekening. Klik op AFREKENEN
2. U heeft nog geen Cashflow 5 account aangemaakt. In dat geval kiest u [NEE, IK HEB NOG
GEEN ACCOUNT] en vult u uw persoonlijke gegevens in en machtigt u Invers om het
abonnementsgeld 1x per jaar af te schrijven van uw rekening. Klik op AFREKENEN om
een account aan te maken.
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U kunt de software op 3 verschillende PC’s installeren, activeren en een jaar lang gebruiken.
U bent verzekerd van alle updates van Cashflow die gedurende dat jaar verschijnen. Zo sluit
u altijd aan op internetbankieren van uw banken. Uiteraard vallen uitbreidingen met nieuwe
functies van Cashflow ook onder deze service. En belangrijk … u kunt gebruik maken van alle
vormen van ondersteuning. Online, telefonisch, etc.

2.2

Software definitief activeren
Het activeren van de Cashflow 5 gebeurt door uw software te ‘koppelen’ aan uw
abonnement. De Cashflow 5 software staat op uw PC en het abonnement is bekend op de
servers van BankingTools. U koppelt deze twee via uw Cashflow 5 account gegevens:
Gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heeft u ook bij uw bestelling ingevoerd.
Als u Cashflow start zal het activeringsscherm vanzelf openen.
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Cashflow 5 haalt vervolgens uw bestelgegevens op en toont de gevonden abonnementen.
Kies de versie die u wilt gebruiken. Vervolgens zal de software worden geactiveerd.

Als u Cashflow 5 in het vervolg opstart, dan zal deze geactiveerd zijn.
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