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WAT IS  
EXACT ONLINE?
Exact Online is dé online 

bedrijfssoftware voor ondernemers 

en accountants. Met boekhouden 

en CRM in 1 is het de basis van 

ieder gezond bedrijf. Daarnaast 

hebben we geïntegreerde 

pakketten voor mkb’ers in de 

productie, handel en zakelijke 

dienstverlening. 

De voordelen van Exact Online
- Verhoog efficiency

 Alles geautomatiseerd in 1 flexibel online 

abonnement.

- Haal meer uit online samenwerken

 Werk samen aan het beste resultaat.

- Verbeter de resultaten

 Maak betere beslissingen door 24/7 inzicht 

in alle cijfers.



24/7 wereldwijd alles bij de hand
Zou het niet ideaal zijn om alle gegevens van alle klanten altijd op zak te 

 hebben? Dat is het ook! Dankzij de cloud kan dat! Werk de administraties bij 

vanuit het comfort van je (thuis) kantoor. Of pak er tijdens een bezoek bij een 

klant de laatste cijfers even bij. Waar je ook bent - met een laptop, tablet of 

smartphone in de buurt heb je alles altijd bij de hand.

Veilig en betrouwbaar werken
Of alle bedrijfsgegevens veilig zijn in de cloud? Absoluut! En misschien zelfs 

veiliger dan op de zaak. De gegevens worden opgeslagen in zwaar beveiligde 

datacenters. De providers zorgen voor het beheer, de updates en het onder-

houd. Die IT-kennis in huis halen is overbodig.

Flexibele maandabonnementen
Alleen betalen voor werkelijk verbruik. Dat kan met cloudsoftware. 

Geen  verrassingen, gewoon een vast bedrag per maand. Vast en toch flexibel. 

Want het abonnement groeit met je mee. Pas in een handomdraai het aantal 

admini straties en gebruikers aan. Of voeg apps toe. Zo flexibel is werken in de 

cloud.

Online samenwerken
Werk makkelijk online samen met collega’s, partners en klanten. De cloud is een 

prima plek om samen te werken en gegevens op te slaan. Alle bedrijfsgegevens 

en documenten staan op 1 plek, alles is snel terug te vinden en de archiefkasten 

kunnen de deur uit. Dat levert tijd en geld op. Nú en later.

Snel aan de slag
Starten met cloudsoftware is heel makkelijk. Gewoon inloggen en je bent 

online! Hulp nodig? Volg dan 1 van de gratis trainingen. Of pak de uitgebreide 

online hulp erbij. Dan kun je meteen verder, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Tijdens kantooruren beantwoorden we je vragen via de mail, chat of telefoon.

Werken in de cloud is makkelijk en veilig. Niets installeren, nooit meer 

updaten, maar meteen aan de slag tegen een vast en laag bedrag per 

maand. Tel daarbij op de flexibele abonnementen én besparingen op 

IT-kosten en stel de vraag: waarom werk ik nog niet in de cloud?

100% CLOUD, 
0% GEDOE
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VEILIG ONLINE 
WERKEN
Meer dan 184.000 mkb’ers wereldwijd werken 

met een gerust hart met onze online bedrijfs-

software. Zij profiteren van 99.99% beschikbaar-

heid en de strikte beveiligingsmaatregelen die wij 

in acht nemen. Exact Online voldoet zelfs aan de 

strengste internationale beveiligingsstandaarden. 

Het is dan ook 1 van de veiligste online bedrijfs-

softwarepakketten ter wereld.

Beveiliging van topniveau
We werken samen met Rackspace, een gecer-

tificeerde hostingprovider. Hun datacentra staan 

te boek als de veiligste ter wereld. Werken in 

Exact Online gaat via een beveiligde verbinding. 

Deze is versleuteld volgens industriële standaar-

den. Onafhankelijke experts testen onze beveilig-

ing. We zijn dan ook trots op onze ISAE 3402 

certificering.

Betrouwbaarheid boven alles
Onze online bedrijfssoftware draait op een state-

of-the-art infrastructuur die zorgt voor 99.99% 

beschikbaarheid. Deze houden we 24/7 in de 

gaten. Ook bij dataopslag laten we niets aan het 

toeval over. Alles wordt versleuteld opgeslagen 

bij Rackspace. De dagelijkse noodback-ups van 

alle gegevens worden zelfs 1x per week naar een 

beveiligde bunker gebracht. Een veilig idee.

Wel de lusten, niet de lasten
Dankzij de talloze beveiligingsmaatregelen die wij 

en onze partners nemen zijn alle bedrijfs gegevens 

gewapend tegen brand, diefstal en falende hard-

ware. Dat scheelt zelf grote IT-investeringen 

maken. Met Exact Online profiteren ondernemers 

van maximale beveiliging tegen een fractie van 

de kosten. En dat alles zonder in te leveren op 

gebruiksgemak

Internationale security standaarden
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Waarom Exact Online voor Accountancy?
Voorkom dat klanten overstappen naar een kantoor 

dat wel de service én het advies kan geven waar 

ze om zitten te springen. Want onze geïntegreerde 

online accountancy software laat accountants 

 servicegedreven werken én groeien in hun rol als 

strategische adviseur. Alles sluit naadloos op elkaar 

aan. Alles is geautomatiseerd. Alles is onder controle.

 Voeg waarde toe met beter advies

 Krijg een totaaloverzicht van de financiën van klanten

 Werk makkelijk online samen met klanten

 Voer snel en efficiënt gegevens in

EXACT ONLINE  
VOOR ACCOUNTANCY

 

Accountants moeten innoveren. 

Bijvoorbeeld door online en papierloos 

te werken, ook met onze klanten. 

Dankzij Exact Online kan dat.”

Lianne Desmet | Ceo Beace & Liqide Adviseurs

COACH KLANTEN NAAR EEN BETERE BUSINESS

Software voor accountants



Word een strategische partner
Maak het verschil met administratie software die je 

meerwaarde vergroot. Zet die hoogwaardige service 

neer waar klanten op zitten te wachten. Exact Online 

voor Accountancy helpt daarbij. Met continuous 

moni toring bijvoorbeeld. Stuur op afwijkingen en 

adviseer voortaan pro-actief. Branchevergelijkingen 

helpen om zelf trends in een sector te ontdekken. 

Over branches gesproken, laat klanten overstappen 

op 1 van onze branchepakketten. Dan is het totaal-

plaatje van hun bedrijf compleet. 

Ga voor inzicht en controle
Alles draait om inzicht in de administraties van alle 

klanten. Op 1 plek. Dat is gesneden koek met Exact 

Online voor Accountancy, dé administratie software 

die overzicht biedt. Alles is up-to-date. Alles is overal 

en altijd online in te zien. Handige cockpits geven 

overzicht. Inzoomen op de administratie van 1 klant is 

een kwestie van een paar muisklikken. Stap ook een 

wereld binnen van gedetailleerd inzicht en optimale 

controle. Dat werkt veel prettiger.

Ontdek het gemak van online samenwerken
Bij de online administratie software van Exact draait 

alles om samenwerking. Met klanten en  collega’s. 

Bepaal met de klant wie welk administratief werk 

doet. Werk ook altijd met dezelfde gegevens. 

Geen onduidelijkheden meer over welke versie van de 

administratie up-to-date is. Ook de klanten profiteren 

hiervan. Zij hebben eindelijk altijd en overal hun  

up-to-date financiën bij de hand. Service van de zaak 

zeg je dan!

Zorg voor snelle, efficiënte gegevensinvoer
Hou meer tijd over voor advies. Met de online 

accountancy software van Exact is bijna al het invoer-

werk te automatiseren. Denk aan een 100% nauw-

keurige scanservice en automatische uitwisseling met 

banken en overheid. Help klanten snel aan de slag 

met templates voor rekenschema’s. Ook goed voor 

de klantenbinding! En als klanten werken met onze 

branchepakketten sluiten alle processen op elkaar 

aan. Dat scheelt heel wat correctiewerk. 

DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Accountancy en Salaris in 1



Waarom Exact Online voor Salaris? 
Salarisverwerking kan veel makkelijker. Daarom is er 

Exact Online voor Salaris. Lever alles altijd correct én 

op tijd af. De laatste wijzigingen in de wet- en regel-

geving worden automatisch up-to-date gehouden. 

De integratie van de financiële, verlof-, verzuim- en 

salarisadministratie brengt alles samen in 1  pakket. 

Dat bespaart veel tijd. Het geeft meteen goed over-

zicht van de administraties van alle klanten. De uit-

smijter? Betaal alleen voor definitieve verloningen!

VERLOF-, VERZUIM- ÉN SALARISADMINISTRATIE 
IN 1
 

 Makkelijke salarisverwerking

 Alles geautomatiseerd en up-to-date

 Efficiënt beheer

EXACT ONLINE 
VOOR SALARIS

 

Wij willen pro-actief meedenken  

met de klanten. Dat kan dankzij  

Exact Online Salaris.”

Bas Hollenberg | Eigenaar Koppel Belastingadviseurs

Software voor accountants



Waarom Exact Online Starter voor accountants?
Ook op zoek naar nieuwe diensten en nieuwe mark-

ten? Wel nodig! De oude verdienmodellen hebben 

geen toekomst meer. Waar de kansen liggen? Waar de 

groei is. En als er iets groeit in Nederland is dat het 

aantal zzp’ers. Daarom is er nu Exact Online Starter. 

Dat is speciaal gemaakt voor zzp’ers en hun accoun-

tants. Hét antwoord om deze groeimarkt te bedienen.

Bewijs makkelijk de toegevoegde waarde
Exact Online Starter zit heel simpel in elkaar. 

De accountant regelt de administratie en de aangiftes. 

Hij kan zelfs het abonnement regelen, net wat jullie 

beiden uitkomt. De ondernemer factureert, beheert 

relaties en uploadt de bonnen. Met Scan & Herken 

worden die automatisch verwerkt in de administra-

tie. Helemaal online! Dat geeft realtime inzicht in de 

financiën. Handig! Want dan weet de klant altijd waar 

hij aan toe is. De accountant zet hier vervolgens extra 

advies op maat tegenover. Die toegevoegde waarde is 

dus makkelijk te bewijzen.

VEROVER EEN GROEIMARKT 

 Een nieuwe markt veroveren

 Rendabel zzp’ers bedienen

 Meer tijd overhouden voor advies

EXACT ONLINE 
STARTER VOOR ACCOUNTANTS

 

Onze klanten vinden hun administratie 

zelfs leuk worden. Het heeft een 

makkelijke mobile app en zowel wij  

als onze klanten hebben altijd inzicht.”

Barry van Leeuwen |  

Registeraccountant Velzen & Van de Water

Software voor accountants



Waarom Exact Online voor Zakelijke Dienstverlening? 
Heb je dienstverleners onder je klanten? Laat ze 

dan kennismaken met Exact Online voor Zakelijke 

Dienstverlening. Hiermee helpen we projectorgani-

saties winstgevende projecten opleveren én hun 

service verbeteren. Daardoor kun je ze ook veel beter 

van dienst zijn. Je klant heeft het hele bedrijf in de 

cloud staan. Dan kun je veel makkelijker een oogje in 

het zeil houden en heb je het totaalplaatje compleet. 

 Verkoop, plan, voer projecten uit én factureer met 1 geïntegreerd pakket

 Krijg volledig inzicht in kosten, omzet en capaciteit

 Schrijf uren en kosten overal makkelijk online

 Factureer snel, correct én op tijd

PROJECTMANAGEMENT, URENREGISTRATIE, 
FACTURATIE, BOEKHOUDING & CRM IN 1

EXACT ONLINE VOOR  
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

EXACT ONLINE VOOR PROJECT MANAGEMENT
Winstgevende projecten aan de lopende band 

opleveren. Strak plan. Maar hoe doe je dat als 

projectorganisatie? Met een strakke planning 

en dito uitvoering. Exact Online voor Project 

Management helpt daarbij. Hiermee integreren 

je klanten geavanceerd projectmanagement met 

urenregistratie, facturatie, boekhouding en CRM. 

Daardoor halen je klanten voortaan het maximale 

uit ieder project én zorgen zij op hun beurt voor 

eigen tevreden klanten.

EXACT ONLINE VOOR UREN & FACTUREN
Iedere dienstverlener wil het. De urenregistratie 

en facturatie zo stroomlijnen dat er geen factu-

rabele minuut verloren gaat - en dat facturen 

op tijd de deur uit gaan. Nu kan het - met Exact 

Online voor Uren & Facturen. Dat combineert 

urenregistratie, facturatie, boekhouding en 

CRM in 1 online pakket. Zo houden je klanten de 

urenadministratie op orde, maximaliseren ze de 

facturabiliteit en zorgen ze voor een gezonde 

cashflow. 

Software je klanten



Waarom Exact Online voor Handel? 
Laat je klanten kennismaken met Exact Online voor 

Handel. Dat is speciaal gemaakt voor handelsbedri-

jven. Hiermee helpen we ze om controle te krijgen 

over logistiek & financiën én hun positie in de keten 

te versterken. Tegelijkertijd kun je deze klanten veel 

beter van dienst zijn. Hun hele bedrijf staat in de 

cloud. Doordat alle bedrijfsprocessen geïntegreerd 

zijn is alles altijd up-to-date. Dat geeft je veel beter 

inzicht voor nog beter advies. 

 Werk pro-actief dankzij geoptimaliseerde processen

 Verbeter de service én klantentevredenheid

 Deel makkelijk informatie met klanten en leveranciers

 Krijg volledige controle over voorraad, openstaande posten en financiële verplichtingen

VOORRAADBEHEER, ORDERBEHEER, 
BOEKHOUDING & CRM IN 1

EXACT ONLINE 
VOOR HANDEL

 

Offertes, orders, facturen en 

voorraden, ik regel alles in de cloud, 

waar ik ook ben.”

Eddy Wijnker | Eigenaar GreenSand

BETER INZICHT VOOR BETER ADVIES
Ook handelsbedrijven hebben het gemak van 

Exact Online ontdekt. En dat is niet alleen ideaal 

voor hun eigen business - maar ook voor hun 

accountants. Die weten precies wat er speelt.  

Zo ook bij greenSand. “Ik beheer 9 administraties 

in Exact Online Handel. Dat werkt perfect. Waar ter 

wereld ik ook ben, ik heb altijd zicht op de situatie. 

En hetzelfde geldt voor mijn accountant”, vertelt 

eigenaar Eddy Wijnker enthousiast. 

Software je klanten



Waarom Exact Online voor Productie? 
Wees de keiharde concurrentie uit het buitenland 

een stap voor én ga daar bovenop ook nog eens lean 

produceren. Onze geïntegreerde online bedrijfssoft-

ware helpt productiebedrijven om concurrerender te 

werken én om volledige controle over hun productie 

te krijgen. Alles sluit naadloos op elkaar aan. Alles is 

geautomatiseerd. Alles is onder controle.

PRODUCTIE, LOGISTIEK, BOEKHOUDING  
& CRM IN 1

 Calculeer razendsnel offertes

 Stuur het productiebedrijf met werkorders

 Maak betere beslissingen door inzicht in de marges

 Werk lean door administratiewerk te automatiseren

 

Exact Online voor Productie geeft je 

het gevoel dat je echt in control bent.”

Miranda Uphoff | Productiemanager Interfilling

KANSEN VOOR ACCOUNTANTS
Moderne productiebedrijven willen ook profi-

teren van online werken. Zij gaan voor voor-

delen als snel scherpe offertes calculeren, lean 

produceren en haarfijn inzicht in de marges 

hebben. Neem nu Steven Goetstouwers, ceo van 

Admesy. “Ik kan me met een gerust hart focus-

sen op de groei van het bedrijf en het innoveren 

van onze producten. Ik heb alles altijd onder 

controle. Ik zit bovenop de cijfers zonder de hele 

dag in de administratie te hoeven werken.”

Software je klanten

EXACT ONLINE 
VOOR PRODUCTIE



Exact Online Accountancy Center
Makkelijk gevonden worden? Meld je kantoor 

aan voor het Exact Online Accountancy Center. 

Alle ondernemers die werken met Exact Online vinden 

je voortaan in een handomdraai. Gewoon vanuit 

het product! Binnen 1 minuut heb je een profiel 

aan gemaakt - met je eigen logo, omschrijving en 

specialisaties. Sluit dus vandaag nog een Accountancy 

Advanced abonnement af en profiteer meteen!

Waar het programma uit bestaat? Om te beginnen uit 

een handige introductiesessie via e-learning. Dat is 

een online training die je overal kunt volgen. Daarna 

kun je je kennis verdiepen en branchecertificeringen 

halen. Ook via e-learning en aansluitend via klassikale 

trainingen. Het voordeel daarvan is dat je de certif-

iceringen kunt laten zien op je Accountancy Center 

profiel. Dat is nog eens goede reclame!

Tot slot is er onze adviespraktijk. We delen onze ken-

nis over verschillende branches en laten je meedoen 

met onze roadshow. Denk aan webinars of events 

bij jou op locatie of zelfs een demo bij een klant met 

onze experts.

JEZELF ONDERSCHEIDEN ALS  
EXACT ONLINE ACCOUNTANT
Ook als accountant moet je je onderscheiden. Door betere service. Gerichter advies. Of nauwer 

samenwerken met klanten. Daarom is er het Accountancy programma. Daarmee bieden we dat én 

meer. Een must-do voor de accountant die alles uit Exact Online wil halen. En het mooiste is -  

je kunt er direct mee beginnen.

WAAROM MEEDOEN AAN HET ACCOUNTANCY 
PROGRAMMA?

 Word een Exact Online expert

 Ontdek hoe je nog beter samenwerkt met je klanten.

 Branchecertificeringen 

 Laat iedereen zien welke kennis je in huis hebt. 

 Laat je vinden in het Accountancy Center

 Snel gevonden worden door klanten en prospects in 

Exact Online zelf.

 Profiteer van onze adviespraktijk

 We delen onze kennis, laten je meedoen met onze 

roadshow en meer. 

Start vandaag nog. Ga voor de details naar:

exactonline.nl/accountancy-programma

Software voor accountants

HET EXACT ONLINE 
ACCOUNTANCY PROGRAMMA



Je bedrijfssoftware is de spil van je onderneming. Zou het dan niet mooi zijn als alle 

bedrijfsgegevens hierin bij elkaar komen? Van alle verschillende services die je gebruikt? 

Met Exact Online kan dat. Dankzij apps. Dat zijn add-ons die je favoriete software en 

 services koppelen aan je administratie. Gemaakt door andere partijen, gecertificeerd 

door Exact en verzameld in het App Center. Dat werkt!

Voordelen van het Exact Online App Center:

1 Koppel Exact Online aan je favoriete software en services
 Automatiseer processen en bespaar op administratiewerk.

2 Alle gecertificeerde apps op 1 plek
 Makkelijk zoeken op categorie en branche.

3 Simpel shoppen, heldere kosten
 Apps snel koppelen en ontkoppelen, geen verborgen kosten.

SHOP, KOPPEL, 
PROFITEER 

HET EXACT ONLINE APP CENTER

14 EXACT ONLINE



SUPPORT & SERVICES

Snel aan de slag met Exact Online? Daar helpen 

we je bij. Net op de manier waarop jou dat 

uitkomt. Ontdek de mogelijkheden hieronder.

Snel zelf aan de slag
Wil je meer leren op een moment dat jou uitkomt? 

We bieden online support met e-learning, help videos, 

een Help center and training webinars. Ideaal om snel een 

antwoord te vinden en te ontdekken.

Experts helpen je op weg
Sommige mensen leren liever van een expert. Onze con-

sultants zijn dé Exact Online experts, zij helpen je snel op 

weg met de speciale Starterskits. Onze trainers geven ook 

trainingen op locatie zodat je alles leert over Exact Online. 

Dé manier om goed aan de slag te gaan.

Customer support beantwoordt al je vragen 
Voor vragen kun je contact opnemen met een expert van 

ons supportteam. Tijdens kantooruren beantwoorden ze je 

vragen via live chat, Exact Online zelf of de telefoon  

(015- 711 5100) voor dringende vragen. 

Aan de slag
Met Exact Online heb je zekerheid. Je weet precies 

wat je per maand betaalt, zonder investeringen vooraf. 

Ga naar exactonline.nl voor meer informatie of neem een 

proefabonnement om Exact Online 30 dagen gratis te 

proberen. 

OOK PROBEREN?

Dat kan op 3 manieren
1 Ga naar exactonline.nl en kies je abonnement

2  Volg een gratis training en leer snel de ins & outs 

van het programma kennen.

3  Direct contact? Bel, chat of mail met Exact voor 

vragen.

30
DAGEN

GRATIS PROBEREN
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Daadkrachtige business software, dat is wat Exact maakt. Voor meer dan 

200.000 organisaties wereldwijd. Voor ondernemende doeners die hun 

dromen nog dezelfde dag in daden willen vertalen. 

Exact heeft diezelfde mentaliteit. Dertig jaar geleden startten we als 

zes studenten een bedrijf, nu zijn we een internationale onderneming 

met 1.550 collega’s in 15 landen. Daarom zijn we gek op snelgroeiende 

bedrijven. En weten we als geen ander hoe innovatie voelt. 

Onze business software zorgt ervoor dat je je voluit kunt richten op het 

volgende doel, de volgende uitdaging. Zodat je niet hoeft te wachten op 

wat de toekomst je brengt, maar je deze zelf kunt bepalen. 

Analyseer, test en verbeter je product, je organisatie en je business model. 

Continu. Met de daadkrachtige business software van Exact.

Exact. Focus on what's next.

www.exactonline.nl


