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1

Korte toelichting menu’s & functies
In dit hoofdstuk wordt in het kort uitgelegd hoe u met Cashflow kunt werken. Waar vindt
u welke functies en hoe is de globale werking van Cashflow.

1.1

Menustructuur & navigatie
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de belangrijkste navigatieonderdelen van
Cashflow. Doel is dat u hiermee snel het inzicht krijgt om intuïtief met Cashflow te
werken.
In Cashflow Manager 4 is navigatie gebaseerd op Microsofts™ Ribbon (NL: 'Lint')
technologie. Dit biedt u een herkenbare omgeving die resulteert in een snellere manier
van werken. Hieronder vindt u een korte toelichting over de nieuwe menu’s en hoe u
deze naar uw hand kunt zetten.
Het Lint:

Het lint in één oogopslag:
Functie
Applicatieknop / Bestand menu
Snelstart menu

Tab

Contextuele Tab
Weergave actieve venster

Beschrijving
Een centrale locatie voor alle zaken die te maken hebben met uw administratie,
instellingen en afdrukken.
Een aanpasbare werkbalk met uw favoriete opdrachten. Om bijvoorbeeld snel uw
banktransacties te kunnen importeren.
NB. klikt u op de rechtermuistoets om het menu aan te passen.
Tabbladen met gegroepeerde functies per onderwerp
NB. Voor het toevoegen van uw favoriete opdrachten aan het snelstart menu klikt u
op de rechtermuistoets en kiest u voor “toevoegen aan snelstart menu”.
Tabblad dat alleen getoond wordt wanneer ze relevant zijn voor de actieve taak,
zoals tekstbewerking in een cel of memo.
Geeft indicatie over welk venster actief is.
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1.2

Algemene programma functies:
Applicatieknop
Links boven in het venster bevindt
zich de ronde applicatieknop
(voorheen “Bestand”).
Klikt u hierop, dan krijgt u alle
algemene functies van Cashflow
zoals administraties, back-up’s,
afdrukken en programma
instellingen.

Snelstart menu
Rechts van de applicatieknop vindt u
het snelstart menu. Via het snelstart
menu zijn uw favoriete menuopties
altijd via één muisklik beschikbaar.
Bij
-

installatie bevat Cashflow de volgende snelstartlinks:
Administratie kiezen
Importeren
Start rubriceren
Naar Invoerlijst
Navigatie t.b.v.de interne internetbrowser (vorige, volgende)
Links t.b.v. internetbankieren van ABN Amro bank, ING bank en Rabobank.

U voegt zelf eenvoudig snelstartlinks toe door op uw favoriete menu-optie met de
rechtermuistoets te klikken en te kiezen voor [Toevoegen aan het snelstart menu]. Het
aanpassen vansnelstart menu doet u door te klikken op [ ].

1.3

De belangrijkste functies beschikbaar via tabs:
Tab “Transacties”
Klikt u op de tab “Transacties ”, dan
krijgt u alle functies die betrekking
hebben op invoer, overzicht en
rubriceren van transacties. Alles
direct bij de hand.
Tab “Budgetteren”
De tab “Budgetteren” (Nibud
Cashflow Manager) biedt u alle
functies m.b.t. het budgetteren,
zoals het opstellen van en advies
over uw budget en de rapportages.
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Tab “Onderhoud”
Onder de tab “Onderhoud” zijn alle
functies verzameld waarmee u
rekeningen, rubrieken,
rubriceerregels, relaties e.d. kunt
beheren.
Tab “Registreren & Support”
Hier vindt u alle functies m.b.t. de
registratie, het bestellen van een
servicecontract, het lezen van nieuws
en diverse links voor ondersteuning.

1.4

Selectie van gegevens:
Voor de selectie van gegevens (transacties en budgetten) is een apart paneel
beschikbaar dat continu actief is. De keuze van de selectie heeft betrekking op alle
vensters van Cashflow 4. U hebt dus één locatie waar u al uw selecties kunt doen.
Selectiepaneel:
Selectiepaneel
1. Instellen periode op jaar en tijdvak
2. Weergave van interne boekingen
3. Zoeken binnen selectie

In het selectiepaneel zijn jaar en tijdvak gescheiden en voorzien van knoppen “vooruit”
en “achteruit”. Hierdoor kunt u zeer snel verschillen bekijken tussen verschillende
tijdvakken.
De zoekfunctie is uitgebreid met een lijst met eerder gebruikte zoekwoorden. Hiermee
kan snel op eerder gebruikte argumenten gezocht worden.
Zie paragraaf 8.1 - Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor meer uitleg over het
selecteren van transacties.

5

