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Het nieuwe managen

Ontwikkeld voor uw 
uitdagingen

Wat is Exact Globe Next? Drie belangrijke voordelen 
van Exact Globe Next

Het is tijd voor een nieuwe manier om uw business te runnen. 

De markten zijn onvoorspelbaar en uw klanten zijn veeleisender 

dan ooit. Maak gebruik van nieuwe technieken en krijg direct 

inzicht in uw onderneming. Zo kunt u op tijd bedrijfsprocessen 

verbeteren en inspelen op marktontwikkelingen.

 

Het nieuwe managen betekent inzicht, overzicht, samenwerken en gemak. U wilt 
kunnen analyseren wat de oorzaak kan zijn van teruglopende verkopen of stijgende 
kosten. U wilt automatisch een seintje krijgen als een order uw aandacht vereist. Zo 
kunt op tijd in actie komen. Daarnaast wilt u belangrijke bedrijfsinformatie snel en 
effectief kunnen delen. U wilt rapportages online kunnen bekijken of mobiel. Exact 
Globe Next bewijst dat wij uw uitdagingen kennen.

Exact Globe Next helpt u uw werkzaamheden te integreren door informatie-eilanden 
te vervangen en samen te voegen tot één (wereldwijd) systeem. Door een fl exibele 
en modulaire opbouw kunt u Exact Globe Next uitbreiden en aanpassen aan uw 
behoeften.

Met Exact Globe Next verbetert u bestaande processen. Uw onderneming opereert 
voortaan als één geheel, in plaats van een verzameling losse eenheden. U heeft weer 
grip op de zaak, omdat u beslissingen kunt baseren op actuele informatie. Maar het 
belangrijkste is, dat u de vrijheid krijgt om u volledig te richten op het leiden van uw 
onderneming. Dat is wat wij verstaan onder het nieuwe managen.



--
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Ontwikkeld voor uw uitdagingen

Uw onderneming heeft één naam, één 
huisstijl en één visie. Toch gebruikt u 
verschillende systemen om data op te slaan. 
Er zijn veel medewerkers betrokken en veel 
verschillende Excel spreadsheets in omloop. 
Met onvermijdelijke fouten en verwarring tot 
gevolg.

U heeft behoefte aan een proces dat is 
opgebouwd rond een op zichzelf staande 
‘informatiebron’ die altijd klopt. Waarvoor u 
gegevens slechts één keer hoeft in te voeren. 
En waarmee u een proces krijgt waarin 
een geaccepteerde offerte automatisch een 
verkooporder wordt en verder rolt door de 
transactieketen. Het systeem vereenvoudigt 
en verrijkt informatie, en u ervaart 
meer stabiliteit en productiviteit in uw 
administratie.

Als u groeit, verwerft u vaak nieuwe 
(internationale) vestigingen, kantoren en 
functies. Soms blijven deze eenheden hun 
eigen fi nanciële en administratieve werkwijze, 
toepassingen en software gebruiken. Het 
gevolg is een groot scala aan oplossingen, 
processen en talen. Eén fi nanciële rapportage 
maken is dan niet gemakkelijk, zeker als u in 
verschillende landen opereert.

Het is een stuk gemakkelijker als iedereen met 
elkaar verbonden is door één systeem. Een 
systeem dat ook alle lokale valuta, indelingen 
en wet- en regelgevingen ondersteunt. Dat is 
de enige manier waarop u een goede integratie 
en samenwerking kunt realiseren.

Is dit echt de meest 
recente informatie?

Hoe krijgen we iedereen 
dezelfde kant op?
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Wat hadden we deze klant 
beloofd?

Uw klant meldt dat hij de verkeerde 
goederen op het verkeerde moment heeft 
ontvangen. Uw magazijnmedewerkers 
spreken dit tegen. U staat er tussen en weet 
niet wie de order heeft genoteerd, wie de 
goederen heeft verzonden of wie de prijs- en 
leveringsafspraken heeft gemaakt.

Om dit te ontdekken, moet u elke interactie 
tussen u en de klant kunnen opsporen en 
hier volledig op kunnen inzoomen. Dat moet 
mogelijk zijn vanaf elke vestiging en op elke 
plaats in het systeem. Met behulp van een 
dergelijk systeem kunt u klantgerichter en 
effi ciënter werken.

Zou het niet 
geweldig zijn als...

Uw gegevens zich op één plek 
bevinden  
en dat elke afdeling haar gegevens 

maar in één systeem hoeft in 

te voeren. Eén enkele, correcte 

informatiebron om tijd te winnen 

en duidelijkheid te brengen. U houdt 

grip op uw onderneming, want u 

beschikt altijd over de meest actuele 

informatie.

Uw organisatie één 
geïntegreerd platform heeft 
waarbij informatie over alle grenzen, 

tijdzones, talen en culturen wordt 

gedeeld. Dit leidt tot een eenduidig, 

snel en betrouwbaar wereldwijd 

rapportagesysteem.

U een bewezen ERP-systeem 
gebruikt
waarmee u kunt inzoomen op de 

details en met één muisklik meer 

informatie krijgt. Een systeem dat u 

bovendien proactief op de hoogte 

houdt. Zo kunt u steeds de juiste 

beslissingen nemen. 



Medewerkers

Leveranciers Klanten

Financiën 

beheren

Plannen en 
produceren

Verkopen en 
service verlenen

Inkopen en 
voorraad beheren

Exact Globe

Rapporta
ges

Pro
jecte

n

Uw onderneming

Service

Handel

Productie

LEVERANCIER

Medewerkers

Financiën

KLANT

Inkoop

Markt

Verkoop

Support

 4 — Exact Globe Next

Exact Globe Next           
het product

Duidelijkheid in wet- en 
regelgeving
U wilt een effi ciënte beheersing van 
alle fi nanciële processen. Exact Globe 
Next integreert deze kernactiviteiten 
en vormt daarmee de ruggengraat 
voor alle transacties die volgen 
uit productie-, logistieke- en 
verkoopprocessen. Dit geeft u altijd 
een eenduidig, traceerbaar beeld op 
fi nancieel gebied.

Financiën beheren
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Planning en productie naadloos op 
elkaar aan laten sluiten
Klanttevredenheid is afhankelijk 
van grondige kennis, niet-afl atende 
kwaliteit en tijdige levering.
Exact Globe Next helpt u dit te 
bereiken met een gedetailleerde 
planning van uw productie- en 
serviceprocessen. Binnen deze 
processen stuurt u proactief op 
alle variabelen en onderdelen. Dit 
verschaft u meer dan ooit het inzicht 
om op tijd en binnen budget te 
produceren, onderhoud te plegen en 
artikelen te leveren.

Laat uw onderneming klantgericht 
werken 
Effectieve klantenservice valt of staat 
met een goede interactie tussen uw 
onderneming en uw klanten.
Exact Globe Next leidt uw 
klantcontact in goede banen. Met 
zaken als prijsbeheer, offertebeheer, 
orderverwerking en facturatie. 
Wanneer u deze oplossing toepast, 
kunt u uw klanten sneller, fl exibeler 
en proactiever helpen. Hierdoor 
neemt de tevredenheid en loyaliteit 
van uw klanten toe.

Beheer uw inkoop, opslag 
en voorraad 
In het logistieke proces is informatie 
de sleutel tot succes. Het geeft u de 
mogelijkheid uw logistieke proces 
te ontwikkelen en verbeteren. 
Door uw artikelbeheer, inkoop en 
voorraadbeheer te optimaliseren, 
kunt u beter uw beloften aan uw 
klant nakomen. Of u nu één of 
meerdere magazijnen heeft, Exact 
Globe Next geeft u de benodigde 
informatie om alle magazijnen en 
activiteiten centraal aan te sturen.
  

Exact Globe Next integreert uw gehele administratieve infrastructuur. 

Alle transacties – financieel, logistiek, HRM, verkoop, projecten 

en productie – komen samen in één centrale informatiebron. Uw 

onderneming werkt in één gemeenschappelijk systeem, met een 

gemeenschappelijk doel.

Inkopen en voorraad 
beheren Plannen en produceren Verkopen en service 

verlenen

Exact Globe Next heeft handige analytische 
oplossingen variërend van real time dashboards
tot krachtige draaitabellen en gebruiksklare 
Excel integratie. Daarmee kunt u fi nanciële en 
logistieke informatie vanuit diverse invalshoeken 
bekijken. En door direct opvraagbare nauwkeurige 
rapportages krijgt u grip op de zaak.

Medewerkers en managers met de juiste rechten 
krijgen inzicht in de actuele maandomzet, 
geldstromen en uitstaande vorderingen. U bepaalt 
op welke indicatoren u wilt sturen, en u haalt 
op ieder moment de actuele status hiervan op. 
U kunt een rapport opstellen en op elk moment 
actualiseren. En u bent maar een paar stappen 
van de bron verwijderd. Verloopt een proces 
anders dan gepland? Exact Globe Next geeft u 
automatisch een signaal.

Door dit inzicht kunt u beslissingen nemen op 
basis van de actuele informatie. U bent in staat 

beslissingen beter te onderbouwen. Bijvoorbeeld 
uw klantenservice kan direct antwoord geven op 
een vraag over de beschikbaarheid van een bepaald 
product of over de status van de levering.

Exact Globe Next biedt bovendien een 
geavanceerde oplossing voor projectmanagement. 
Hiermee creëert u een projectomgeving waarin u 
alle activiteiten van en rond projecten vastlegt en 
bewerkt. Dit is inclusief alle projectgerelateerde 
informatie zoals urenregistratie, 
factuurvoorstellen en onderhanden werk. 
Een wijziging in één onderdeel is automatisch 
zichtbaar in andere relevante onderdelen.

Bovenal biedt Exact Globe Next ondersteuning in 
een grote verscheidenheid aan talen, valuta en wet- 
en regelgevingen.

Integratie van uw 
belangrijkste processen
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Grip op 
uw financiën

Exact Globe Next integreert uw administratieve 

systeem met de andere belangrijke processen van 

uw onderneming. Alle interacties worden in één 

centrale informatiebron ingevoerd. Dit geeft inzicht 

in alle relevante financiële details en administratieve 

processen. Zo beschikt u over de juiste operationele 

en strategische stuurinformatie. U weet precies waar u 

staat, waar u naartoe wilt en hoe u er gaat komen.
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Exact Globe Next voor 

financieel management

Processen voor financiële controle 

worden vaak ondersteund door 

veel verschillende oplossingen die 

verschillende cijfers opleveren.

U krijgt de financiële ‘waarheid’ 

dan lastig boven water. Zonder 

die waarheid is een duidelijk 

financieel overzicht ver weg. Het 

maken van analyses en rapportages 

worden lastige, zich herhalende en 

tijdrovende bezigheden. U krijgt 

geen nauwkeurig en actueel beeld 

van uw historische en toekomstige 

geldstromen.

Exact Globe Next geeft u wel een 

duidelijk beeld van de situatie. U heeft 

inzicht in uw financiële positie, op elk 

gewenst moment. De meest recente 

verkooporders bijvoorbeeld, zijn direct 

inzichtelijk. Er is één gezamenlijke 

informatiebron die geen dubbele 

invoer vraagt. Dynamische overzichten 

geven u de mogelijkheid om gedane 

transacties te volgen; van de initiële 

order tot levering en betaling.

En gaat uw onderneming de grenzen 

over, dan ondersteunt Exact Globe 

Next u bij de eisen voor wet- en 

regelgeving in een groot aantal landen 

over de hele wereld.
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Geïntegreerde financiën 

Beheer uw cash flow 
Automatisch een signaal krijgen als een factuur 
nog niet is betaald, of juist wel is betaald? Of een 
seintje krijgen als de  uitstaande factuurbedragen 
van een debiteur een limiet overstijgen? Het kan 
met Exact Globe Next. U kunt uw uitstaande 
facturen effi ciënt managen en krijgt perfect inzicht 
in het betaalgedrag van uw klanten.

Op basis van real time dashboards geeft Exact 
Globe Next u actuele en historische inzichten in 
de geldstromen, kasposities en de waarde van uw 
onderneming.

Controles en auditing 
Eenmalige invoer van data minimaliseert de kans 
op fouten en bespaart tijd. Daarnaast verbetert u de 
mogelijkheden om correcte informatie uit te wis-
selen. Bijvoorbeeld door periodieke import en ex-
port van gegevens, dataoverdracht en automatisch 
gegenereerde overzichten. Belangrijke informatie, 
bijvoorbeeld de aangifte, kan zo snel door worden 
gezet naar uw accountant.

Financieel management

Budgettering 
Met Exact Globe Next past u eenvoudig budgetten 
aan, voor zowel bedragen als artikelen, op 
grootboekrekening niveau. Budgetteren kan op 
een zeer gedetailleerd niveau, bijvoorbeeld per 
artikel of per medewerker. Per periode kunt u 
diverse budgetscenario’s maken. En deze kunt u 
onderling en met de realisatie vergelijken.

Exact Globe Next raakt de kern van uw onderneming door uw financiële administraties 

samen te voegen en te consolideren. Doordat alle informatie tot op transactieniveau 

is te traceren, kunt u deze nog nauwkeuriger controleren. Dankzij het eenduidige 

proces voor gegevensinvoer en – opslag, kunt u zich concentreren op andere taken die 

belangrijk zijn voor uw onderneming.

Informatie door geïntegreerde processen 
Met real-time dashboards in Exact Globe Next kunt u in 
één oogopslag de kerncijfers van uw onderneming inzien. 
Zo kunt u snel schakelen en tijdig inspelen op trends en 
ontwikkelingen.

Rapportages stelt u fl exibel samen. Sleep de benodigde velden 
eenvoudig in het rapport en sla het op. Creëer een helder beeld 
van een activiteit, proces, transactie of klant. Geen statische 
overzichten meer, maar dynamische die u zelf bepaalt.

Exact Globe Next biedt u real-time dashboards

Met de interactieve balans kunt u inzoomen tot op het 
invoerniveau van de oorspronkelijke transactie

Exact Globe Next biedt u real-time dashboards
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Eenvoudige invoer
Medewerkers kunnen hun scherm naar eigen 
voorkeuren inrichten. Zo kunt u, om de gegevens-
invoer te versnellen, ongebruikte velden weglaten. 
Ook zoekresultaten kunnen worden gesorteerd 
op voor u belangrijke criteria. Een medewerker 
van de orderadministratie wil misschien graag 
contactpersonen zien, zijn collega van de 
crediteurenadministratie ziet mogelijk liever het 
bankrekeningnummer. Ook de volgorde waarin 
Exact Globe Next de kolommen in het grootboek, 
verkoop- of inkoopboek weergeeft bepaalt u zelf.

Administratie

HRM. Informatie en motivatie
Uiteindelijk maken mensen het verschil. 
De capaciteiten van uw medewerkers, hun 
vaardigheden, ideeën, contacten en enthousiasme 
zorgen voor de groei van uw onderneming. Exact 
Globe Next biedt een algemene administratieve 
HRM-functionaliteit. Hiermee houdt u 
medewerkersdossiers bij en kunt u het hele 
proces rondom verlofaanvragen automatiseren 
en stroomlijnen. Een medewerker voert in 
het systeem zelf een verlofaanvraag in en 
zet automatisch de werkstroom in gang. De 
verantwoordelijke leidinggevende kan via het 
systeem zijn of haar goedkeuring geven.

Een veilige oplossing met rollen en rechten
Exact bevat een geavanceerde functie voor het 
toekennen van rollen en rechten. Daarmee 
verleent u uw medewerkers toegang tot díe 
informatie, processen en projecten, die zij vanuit 
hun rol nodig hebben.

De voordelen
Alle fi nanciële gegevens van uw  -
onderneming geïntegreerd in één 
centrale informatiebron. 
Verrijk uw informatie door verbeterde  -
samenhang tussen medewerkers, 
producten en processen.
Actueel inzicht in kasposities en de  -
waarde van uw onderneming. 
Budget-, analyse- en  -
rapportagemogelijkheden. 
Beveiligd beheer voor autorisatie,  -
traceerbaarheid en rapportages. 
Ondersteunt diverse banken, valuta en  -
wet- en regelgevingen.
Automatische signaleringsfuncties. -

Activa
De registratie van activa is vaak tijdrovend en 
ingewikkeld. Zeker wanneer u nieuwe activa 
verwerft die nog niet in uw administratie zijn 
opgenomen. Exact Globe Next maakt het 
eenvoudig. U registreert nieuwe activa meteen 
wanneer u een boeking in uw inkoopboek maakt. 
Alle veranderingen in de activa zijn gekoppeld aan 
fi nanciële transacties. Zo heeft u altijd de volledige 
informatie. Nadat de activa zijn ingevoerd, worden 
de maandelijkse afschrijvingen automatisch 
berekend. Alle activa hebben bovendien aparte 
kaarten waarop de historische transacties staan. 
Zo volgt en beheert u de activa.

Grootboek 
Exact Globe Next koppelt uw fi nanciën aan de 
informatie uit uw logistieke-, productie- en 
verkoopprocessen. Daardoor is deze informatie 
aan uw grootboek verbonden en te herleiden. Het 
maken van rapportages over uw geldstromen 
is daarmee een stuk eenvoudiger geworden. 
Zo verandert uw boekhouding in een 
managementinformatiesysteem.

Beheer van wet- en regelgeving
Uw onderneming is verplicht om bijvoorbeeld 
transacties, facturen en contracten volledig en 
gedurende een bepaalde periode te bewaren. 
Daarnaast worden er steeds strengere eisen gesteld 
aan de fi nanciële huishouding. Exact Globe Next 
ondersteunt u daarbij in een groot aantal landen en 
met een groot aantal wet- en regelgevingen.

Het liquiditeiten dashboard geeft u inzicht in inkomende en uitgaande geldstromen
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Track and trace

Met Exact Globe Next coördineert u centraal uw 

inkoop, voorraad- en magazijnbeheer. Tijdens het 

hele proces beschikt u over een consistente en 

continue informatiestroom. Hierdoor optimaliseert u 

de voorraadniveaus in uw magazijn(en).
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Exact Globe Next voor inkoop 

en voorraad

U heeft voortdurend te maken met snel 

veranderende klantwensen en druk op 

de winstmarges. Om controle te houden, 

heeft u een geavanceerd logistiek 

systeem nodig dat het juiste product op 

het juiste moment tegen de juiste prijs 

op de juiste plaats brengt.

Exact Globe Next verbetert uw 

capaciteitsruimte door logistieke 

processen goed in te richten. U beheert 

alle informatie centraal. Hierdoor 

werken uw inkopers, verkopers en 

magazijnmedewerkers allemaal met 

dezelfde gegevens.

U voert alle orders, leveringen en 

ontvangsten in, waardoor u beschikt over 

actuele informatie. Bovendien heeft u 

altijd toegang tot actuele en nauwkeurige 

informatie over de situatie in uw 

magazijnen.

Wanneer u Exact Globe Next 

gebruikt, schept u duidelijkheid over 

uw capaciteitsruimte en werkt u 

nauwer samen met uw partners in de 

logistieke keten. Hierdoor komt u de 

leveringsbeloften aan uw klanten nog 

beter na.
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Prijsbeheer
Beheer uw prijzen per artikel, per eenheid, per 
assortiment, per klant, per leverancier en per 
periode. Ook specifi eke prijsafspraken met klanten 
en leveranciers beheert u in Exact Globe Next.
Alle prijzen zijn direct beschikbaar en u past ze 
gemakkelijk aan. Dat is handig voor bijvoorbeeld 
tijdelijke promoties. Ook berekent u de 
concurrerende prijzen en kortingsstructuren in 
percentages, nieuwe prijzen of winstmarges. Kosten 
als gevolg van wet- en regelgeving kunt u apart 
behandelen en weergeven. Hierdoor kunt u snel 
inspelen op de veranderde marktomstandigheden 
en scherpe prijzen blijven bieden.

Inkoop
U plaatst inkooporders op basis van toekomstige 
voorraadniveaus, verkooporders, productieorders 
of ramingen. Daarnaast stemt u uw bestellingen 
optimaal af op de leverancierscontracten. Met 
Exact Globe Next kunt u bestellingen snel invoeren 
en geeft u de mogelijkheid deze te koppelen aan 
ontvangsten. Zodra een bestelling is ingevoerd, 
maakt Exact Globe Next een betalingsvoorstel aan. 
Dit is een goed voorbeeld van de perfecte integratie 
die Exact Globe Next biedt voor uw logistieke en 
fi nanciële processen.

Stroomlijn uw logistiek

Met de oplossingen voor inkoop, voorraad en magazijnbeheer in Exact Globe 

Next vergroot u uw logistieke voorsprong op het gebied van artikelbeheer, 

inkoopmanagement en voorraadbeheer. U merkt het verschil en uw klant krijgt 

de bestelde producten op tijd.

Inkoopmanagement 

Leveranciersmanagement
Vaststellen wie uw beste leveranciers zijn, is 
essentieel voor een succesvol inkoopbeleid. Exact 
Globe Next verschaft u betrouwbare analyses door 
de prestaties van uw leveranciers af te zetten tegen 
maatstaven als ‘op tijd leveren’, ‘de kwaliteit van 
productmonsters’ en ‘het aantal geretourneerde 
goederen’. Dat betekent dat u met leveranciers 
onderhandelt op basis van eenduidige prijzen en 
bestelgeschiedenis.

Beheer artikelen centraal
Met Exact Globe Next bent u in staat in één scherm artikelen aan 
te maken, te onderhouden en te verwijderen. Elk artikel heeft 
zijn eigen gegevens en kenmerken, die u op een artikelkaart 
registreert en bijhoudt. De artikelinformatie is onderverdeeld 
in een aantal categorieën, weergegeven op tabbladen. Zoom in 
op de artikeltransactiekaart en bekijk alle transacties voor dat 
specifi eke artikel. Defi nieer alle artikelgerelateerde prijzen, zoals: 
verkoopprijs, inkoopprijs en kostprijs. Ook kunt in Exact Globe 
Next snel meerdere artikelen in één keer bijwerken of verrijken 
met nieuwe prijzen of kenmerken. Dat bespaart tijd, zeker wanneer 
uw onderneming alle gegevens van alle artikelen tegelijkertijd 
controleert en bijwerkt.

Artikelmanagement

Assortimenten 
Met Exact Globe Next beheert u uw 
productportefeuille met behulp van duidelijke 
assortimentscategorieën. Dit geeft u een beter 
inzicht in uw productaanbod, terwijl u door de 
diverse assortimentniveaus meer inzicht in de 
resultaten per assortiment krijgt. En u ziet of het 
assortiment compleet is. Door de koppeling met 
verkoop ziet u meteen welke producten het goed 
doen en traceert u overtollige artikelen.

Creëer, onderhoud en verwijder alle artikelen centraal
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Inkoopfacturen
Omdat alle transacties aan elkaar zijn gekoppeld, 
geeft Exact Globe Next u gedetailleerde 
overzichten waarop u moeiteloos inzoomt. U 
kunt dus facturen vergelijken met ontvangsten 
en controleren of ze overeen komen. U kunt 
gelijk op basis van de bestelling of ontvangst een 
inkoopfactuur maken, zonder dat u alles opnieuw 
invoert. Het inkomend factuurregister helpt 
u bij het stroomlijnen van het proces van uw 
inkomende facturen. Hierdoor bespaart u tijd en 
voorkomt u fouten.

Magazijnbeheer

Voorraadbeheer
Exact Globe Next geeft u helder inzicht in uw 
voorraadniveaus. U weet wat uw optimale niveaus 
zijn en wat u wanneer precies moet bestellen. 
Doordat u de orders van meerdere vestigingen 
vanuit één magazijn verwerkt en verzendt, 
bespaart u tijd en geld. Exact Globe Next biedt de 
mogelijkheid tot periodieke tellingen. Zo weet u 
zeker dat de voorraad in het systeem overeenkomt 
met de fysieke voorraad. Ook heeft u inzicht in de 
geplande leveringen en ontvangsten, waardoor u 
uw voorraad beter kunt beheren.

Magazijnbeheer 
Alle magazijnhandelingen, zoals inkomende 
en uitgaande goederen of locatiewijzigingen, 
handelt Exact Globe Next af. Deze handelingen 
optimaliseert u bovendien door in uw 
magazijnen bijvoorbeeld gebruik te maken van 
barcodes, of Exact Globe Next uit te breiden met 
mogelijkheden voor RFID. Door gegevens op deze 
manier elektronisch te registreren, voorkomt u 
fouten en hebt u altijd een nauwkeurig en actueel 
inzicht in de status van elke order. Zo kunt u uw 
klanten meer service bieden.

Exact Globe Next biedt ruimte voor bevoorrading 
uit bulk- naar picklocaties, locatieoverslagen, 
routeoptimalisatie en orderpicking. Exact Globe 
Next helpt u met effi ciënte bevoorrading waardoor 
u uw levertijden aanzienlijk kunt verlagen. 
Producten worden automatisch gecontroleerd bij 
verpakking en verzending. Daarnaast kunt u voor 
ontvangen goederen automatisch productlabels 
afdrukken.

Track and trace
Het is handig als u weet welke klanten wanneer 
welke producten ontvingen, of welke leveranciers 
wanneer welke producten hebben geleverd.

Met Exact Globe Next heeft u die informatie. Dat 
is van belang als u bijvoorbeeld aan overheidseisen 
moet voldoen of bij vragen van klanten over de 
status van de levering van een product.

Rapport voor voorraadtelling

De voordelen
Logistieke processen zijn direct gekoppeld aan  -
de fi nanciële boekhouding.
Verbetert inzicht in actuele voorraadposities en  -
de kosten hiervan.
Centraal stuklijsten, prijslijsten, speciale  -
aanbiedingen en prijsafspraken bijwerken.
Geavanceerde functies voor barcodes en track  -
and trace.
Betrouwbare ramingen gebaseerd op actueel  -
voorraadbeheer en gekoppeld aan inkoop, 
verkoop en planning. 
Actuele voorraadtransacties met volledige  -
batch-ondersteuning (serie/batch).

Inkooporder met daarop de actuele status en processtroom

Rapport voor voorraadtelling
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Levering van producten of diensten in een 

concurrerende, wereldwijde markt, vereist een 

optimale planning. Exact Globe Next maakt al uw 

input meteen zichtbaar en voorspelt uw output. Zo 

krijgt u vooraf inzicht in de te maken kosten en uw 

capaciteitsbezetting, waardoor u nog beter in staat 

bent de afspraken met uw klanten na te komen.

Planning
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Exact Globe Next voor 

planning en productie

Alle activiteiten ziet u terug in uw 

planningsoverzichten. Hierdoor 

heeft u alle gedetailleerde infor-

matie binnen handbereik, zoals: 

medewerkers, activa, voorraden en 

magazijnen, financiën en grondstof-

fen en productieonderdelen.

Gesterkt door nauwkeurige infor-

matie verbetert u uw productie, 

dienstverlening en projectmanage-

ment. Dit leidt tot lagere kosten, uw 

producten zijn eerder klaar om op de 

markt te brengen en u kunt uw leve-

ringstermijnen garanderen. 

Naast het feit dat u de toekomst beter 

kunt voorspellen, kunt u ook direct 

aanpassingen doorvoeren. U licht bij-

voorbeeld uw productie-proces door 

en voegt geavanceerde functionaliteit 

voor productiebeheer toe.
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Planning

Prognoses
U voorspelt de behoefte aan eindproducten 
en productonderdelen door gebruik te maken 
van gedetailleerde prognoses, gebaseerd 
op eerdere resultaten, verkoophistorie en 
verkoopverwachtingen.

Productie

Productiekosten beheren
Met scenario’s voor kostprijsberekening maakt 
u voor ieder eindproduct unieke calculaties. 
U kunt, om de winstmarge te bepalen de 
totale productiekosten van een order met de 
verkoopprijs vergelijken. Ook kunt u overzichten 
van de werkelijke kosten van eindproducten 
bekijken door specifi eke kostenfactoren mee te 
wegen.

Wanneer er in de stuklijst veranderingen zijn in de 
kostprijs, werkt Exact Globe Next de kostprijs tot 
aan het eindproduct bij.

Beheers het productieproces
Beheers uw dagelijkse productieproces; van plan-
ning tot levering. Gebaseerd op de vraag uit orders, 
voorraadniveaus of geavanceerde MRP, worden 
productieorders aangemaakt, gepland en verwerkt. 
Exact Globe Next ondersteunt de productie van 
zowel standaard- als op maat gemaakte producten. 
Dit kan in meerdere operationele stappen uit-
gevoerd worden. Zo houdt u constant inzicht in 
het gebruik van materialen, machine- en manuren.

Optimaliseer uw capaciteit
Exact Globe Next biedt u flexibiliteit in planning, productie en projectmanage-

ment. Hierdoor optimaliseert u uw bedrijfsvoering. Bovendien beheert u uw 

korte- en langetermijnverplichtingen met een heldere materiaalplanning en 

heeft u een goed beeld van de werkbelasting.

Planning van materialen (MRP)
Exact Globe Next biedt meerdere 
calculatiescenario’s. U kiest het scenario dat past 
bij uw situatie. Ook kunt u ’pegging’ analyse van 
uw MRP-cyclus maken. Zo bepaalt u in detail 
welke middelen u nodig heeft en vereenvoudigt 
u uw bevoorradingsproces. Vanuit deze MRP-
functionaliteit heeft u toegang tot al uw logistieke 
transacties; van verkooporder tot levering. U 
richt uw interne logistiek doelmatig in en biedt 
kwesties voor wet- en regelgeving goed het hoofd.

Planning van middelen
Wijs middelen in termen van medewerkers en 
machines toe. U heeft altijd inzicht in de capaciteit, 
dus u plant uw machines en arbeidsuren van 
tevoren in. Met Exact Globe Next maakt u een 
gedetailleerd overzicht van geplande tijd per 
afdeling, medewerker of project.

Stuklijsten samenstellen
Enkelvoudige of meervoudige versies van stuklijsten, 
routing en afhankelijkheden defi nieert u met Exact 
Globe Next per product. Samen met winstmarges en 
batchomvang is dit de basis voor de kostprijscalculatie. U 
kunt verschillende varianten van de stuklijsten maken, 
waarin u bijvoorbeeld meerdere productvarianten, opties 
en materialen aangeeft. Ook kunt u een onbeperkt aantal 
niveaus in de materialenstructuur opslaan, gebruik maken 
van ordercondities en activiteiten koppelen aan de bezetting 
van het machinepark. U heeft zo direct en continu inzicht in 
het verloop en het budget van de productie.

Stuklijsten met het gebruik van alle onderliggende materialen, 
inclusief de machine- en manuren

Stuklijsten met het gebruik van alle onderliggende materialen
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Uitbesteden 
Bedrijven kopen, naast materialen, steeds meer 
productieactiviteiten in. Omdat ze kosten willen 
besparen of behoefte hebben aan extra capaciteit of 
kennis. Ook uw uitbestede productieactiviteiten 
integreert u volledig in het inkoopproces van 
Exact Globe Next.

Productieresultaat
U wilt weten of uw resultaat overeenkomt met 
uw plannen en voorspellingen. Exact Globe Next 
vereenvoudigt de gedetailleerde analyse van 
individuele productieresultaten. U vergelijkt het 
geplande en werkelijke verbruik van materialen 
en middelen. Deze informatie neemt u op in uw 
administratie.

Voordelen
Planning van productie en dienstverlening  -
direct koppelen aan logistieke en fi nanciële 
processen.
Voorspellingen baseren op volledige  -
productiegegevens.
Bepaal de wijze en het moment van produceren  -
aan de hand van te hanteren kostprijzen. 
Planningen baseren op de registratie van  -
arbeids- en verlofuren. 
Reduceer de tijd voor projectmanagement.  -
Inzicht in de levertijd van producten. -

Projectmanagement

Projecten
Projecten beheren is een complexe en tijdrovende 
zaak. Dit komt vaak door de doorlooptijd van 
projecten, complexe deelprocessen en een niet-
transparante kostenstructuur.

U heeft met één centrale projectkaart onmiddellijk 
zicht op alle projectgegevens en meerdere 
projectniveaus. U herkent en beheert alle 
projectgerelateerde handelingen. U heeft continu 
inzicht in en grip op de kosten.

Projectfacturatie en resultaten
Exact Globe Next maakt alle kosten en 
opbrengsten per project zichtbaar, inclusief 
inkoopfacturen, verkoopfacturen, materialen en 
tijdregistratie van uw medewerkers. Zo kunt u 
uw kosten en opbrengsten met de doelstellingen 
vergelijken. Door de inzet van medewerkers te 
koppelen aan doelstellingen en budgetten, heeft 
u altijd inzicht in de actuele stand van zaken, 
inclusief eventueel uitbesteed werk en onbetaalde 
facturen.

MRP-overzicht: van dag tot dag inzicht in de beschikbare voorraadMRP-overzicht: van dag tot dag inzicht in de beschikbare voorraad

Beheer projecten vanuit de centrale projectkaart
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Uw bedrijfsresultaat verbetert sterk wanneer u uw 

interne processen effectief op elkaar afstemt. Uw 

onderneming is nog succesvoller als u dit toepast 

op activiteiten die uw klanten raken. Exact Globe 

Next biedt daarom een oplossing om uw prijsbeleid, 

offertes, facturatie en klantinformatie te integreren en 

te optimaliseren.

Uw klanten 
op de eerste plaats
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Exact Globe Next voor 

verkopen en service verlenen

Hoe lang bent u bezig met het 

maken van een helder overzicht 

van de financiële transacties 

en contractgegevens van uw 

klanten? Waarschijnlijk te lang. 

Zeker op momenten dat uw data in 

verschillende systemen of sheets 

staan. Het risico op fouten is 

groot, omdat informatie elkaar kan 

overlappen.

Met Exact Globe Next slaat 

u op één plek alle klant- en 

leveranciersgegevens op. Zo heeft 

u snel toegang tot deze informatie. 

En krijgt u een helder overzicht van 

alle klantinformatie, zoals: orders, 

betaalgedrag en omzetgegevens.

Alle informatie met betrekking 

tot prijsafspraken, budgetten, 

orders en facturen staat in één 

enkel klantdossier. Uw verkoop- en 

serviceafdelingen besparen tijd, 

doordat ze altijd toegang hebben tot 

de meest actuele informatie.
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De voorraadgegevens moeten altijd actueel 
zijn, zodat de inkoopafdeling daar tijdig op kan 
inspelen. Het is van groot belang dat de productie 
parallel loopt aan de orderstroom. Het belang 
hiervan neemt toe, wanneer uw onderneming 
helemaal geen voorraad wil aanhouden. Bij 
het invoeren van een order kunt u goederen 
meteen toewijzen op basis van uw inzicht in de 
beschikbare voorraden.

Naarmate het proces vordert, maakt u creditnota’s, 
kunt u herinneringen maken en versturen 
en dropshipments aanbieden. Om fraude te 
voorkomen vergelijkt u retouren met bestellingen. 
Met Exact Globe Next is het mogelijk om 
kredietlimieten te controleren, voordat u zaken 
doet met een klant.

Facturering
Met Exact Globe Next vergemakkelijkt u het 
factuurbeheer. U krijgt bijvoorbeeld te maken 
met steeds wisselende betalingsvoorwaarden, 
vooruitbetalingen en facturen voor directe 
balieverkopen. Ook kunt u op basis van 
gefactureerde omzet de verkoopbonussen voor uw 
verkoopmedewerkers en partners berekenen en 
toekennen.

Klanttevredenheid en klantbehoud
Het belang van klantbehoud is groot, want ook u weet dat het werven van 

nieuwe klanten moeilijk is. Om klanten te behouden maakt u gebruik van 

alle beschikbare klantgegevens. Exact Globe Next verzamelt en behoudt alle 

klantinformatie en integreert klantorders met uw financiële en logistieke 

systemen. Hierdoor heeft u altijd een compleet overzicht van uw klanten.

Verkoopmanagement

Ken uw klant
Breng alle informatie rondom uw klanten samen 
in één uitgebreide digitale klantkaart. Transacties, 
prijsafspraken, opbrengst per klant, prijsopgaven, 
facturen, uitstaande betalingen en contracten. Uw 
verkopers hebben direct de beschikking over alle 
klantgerelateerde informatie. Bovendien heeft uw 
klantenservice meteen de historie en status van 
elke klacht voorhanden. Met een gedetailleerd 
inzicht in uw klanten maakt u eenvoudig 
classifi caties en segmentaties. Een solide basis voor 
uw marketing- en verkoopactiviteiten.

Offertes
Voor een offerte heeft u actuele informatie nodig 
over prijsafspraken, kortingen, voorraadniveaus, 
levertijden en eerdere offertes. Met Exact Globe 
Next slaat en haalt u deze informatie eenvoudig op.
U creëert met één muisklik direct vanuit de offerte 
een verkooporder, zonder gegevens dubbel in te 
moeten voeren.

Orderverwerking
Uw voorraden laag en uw klanten tevreden 
houden vereist een fl exibele orderverwerking.

Verkoop dashboard
Het Verkoop dashboard geeft u gedetailleerd inzicht in hoe uw 
omzet is opgebouwd. Zo ziet u precies per periode het verloop van 
bijvoorbeeld omzet, aantal orders, gemiddeld aantal orders per klant, 
aantal nieuwe klanten, aantal klanten zonder order, omzet per order, 
aantal stuks per order, aantal artikelen per order en de gemiddelde 
prijs per artikel. Ook ziet u bijvoorbeeld welke klanten het meest bij 
u hebben gekocht en wie de beste verkopers zijn. 

Met het Verkoopdashoard weet u op ieder gewenst moment hoe het 
met uw omzet ervoor staat. Gaat de verkoop volgens verwachting? 
Hoe komt het dat de omzetcijfers tegenvallen? Zijn er minder 
orders geplaatst of is de waarde per order afgenomen? Analyseer uw 
omzet vanuit verschillende invalshoeken en u weet precies welke 
verkoopstrategie u het beste kunt voeren.Het verkoopdashboard geeft inzicht in uw omzetHet verkoopdashboard geeft inzicht in uw omzet
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Resultaat
Op basis van de leveringsvoorwaarden, garantie 
en onderhoudscontracten bepaalt u de tijd en 
middelen die u beschikbaar stelt voor het verlenen 
van service. Exact Globe Next helpt u daarbij door 
in kaart te brengen welke artikelen regelmatig 
service of onderhoud nodig hebben. Aan de hand 
van deze gegevens bepaalt u wat u factureert aan 
een klant.

CRM een stap verder brengen

Exact Synergy 
Exact Synergy is een krachtige webbased oplossing 
waarmee u waarde toevoegt aan uw onderneming. 
Het zorgt voor een optimale samenwerking tussen 
alle afdelingen en biedt u aanvullende CRM-
functionaliteit, die naadloos integreert met Exact 
Globe Next.

Zo biedt Exact Synergy u de mogelijkheid om 
verkoopkansen te beheren, marketing te bedrijven 
en bijvoorbeeld facturen,verkooporders en andere 
fi nanciële documenten online te delen met iedere 
betrokkene binnen uw organisatie. Werkstromen 
helpen u bij het organiseren van het klantcontact, 
door bijvoorbeeld een klantvraag door te sturen 
naar de juiste persoon met de vraag deze binnen 
een voorafgestelde termijn te beantwoorden. Exact 
Synergy laat in de werkstroom zien wie welke taak 
op zich neemt en wat hiervan de status is.

Voordelen
Actuele rapportages op klantniveau over alle  -
marketing- en verkoopactiviteiten.
Activiteiten, transacties en contacten zijn  -
beschikbaar via de klantkaart.
Budgetten zijn gekoppeld aan  -
verkoopdoelstellingen, resultaten en 
doelgroepen.
Snellere responstijden door inzicht in  -
de werkelijke voorraden, levertijden en 
serviceverlening.
Servicemedewerkers hebben de klanthistorie  -
binnen handbereik.
Automatische signalering -

Servicemanagement

Uw klanten goede service bieden
Voor een goede klantenservice moet u beschikken 
over een volledige en betrouwbare klanthistorie. 
Hiervoor heeft u een oplossing nodig die alle 
interacties tussen uw onderneming en uw 
klanten vastlegt. Exact Globe Next registreert alle 
verkochte producten en diensten, alsmede alle 
serviceaanvragen van klanten.

Artikelbeschikbaarheid: laat alle onderliggende artikelen, prijslijsten en prijsafspraken zien 

In elke verkooporder is de actuele status in het orderproces te zien

Artikelbeschikbaarheid: laat alle onderliggende artikelen prijslijsten en prijsafspraken zien
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Drie belangrijke voordelen van Exact Globe Next

Alle Exact Globe Next oplossingen hebben drie belangrijke 

voordelen. Samen verlenen ze u het flexibele fundament 

dat iedere onderneming nodig heeft.

Ontworpen voor u
U wilt altijd weten hoe de 
zaken ervoor staan. U verwacht 
nauwkeurige, actuele informatie. 
Exact Globe Next realiseert dit 
door alle productie-, logistiek- en 
verkoopfuncties aan elkaar te 
koppelen. Hierdoor heeft u op elk 
moment toegang tot één fi nanciële 
werkelijkheid. Exact Globe Next is een 
standaardoplossing en dus eenvoudig 
te implementeren en te onderhouden. 
Ideaal voor organisaties met een 
beperkte IT-afdeling.

Snel resultaat voor u
U wilt voorop blijven lopen. Daarom 
is snel handelen vereist. Exact Globe 
Next is speciaal voor ondernemingen 
als de uwe ontworpen. U kunt direct 
van start. Implementatie en training 
kosten weinig tijd. Vanaf dag één 
verhoogt u de productiviteit van uw 
onderneming. Exact Globe Next geeft 
u een volledig overzicht en dus meer 
grip.

We groeien mee met u
Exact Globe Next is zo groot of zo 
klein als u wilt. U begint bijvoorbeeld 
met een basisboekhoudsysteem. 
Wanneer uw onderneming groeit 
en uw ambities toenemen, voegt u 
er bijvoorbeeld een geavanceerde 
MRP-oplossing aan toe. Of u 
begint met artikelmanagement 
en evolueert stapsgewijs naar 
volledig magazijnbeheer. Al deze 
oplossingsgebieden integreren 
naadloos met elkaar. Zo bespaart u 
tijd en geld. In welke branche, markt 
of land u ook actief bent, Exact Globe 
Next biedt u de functionaliteit en 
fl exibiliteit die u nodig heeft.

De solide 
administratieve basis 
voor uw onderneming

 Inkopen en voorraad beheren
- inkoop
- crediteurenbeheer 
- magazijnbeheer 
- inkomende factuurregister 
- artikelmanagement 
- logistiek

 Verkopen en service verlenen
-  verkoopmanagement 
- prijzen en kortingen 
- offerte en order 
- klantenservice

Exact Globe Next 
productoverzicht

 Financieel administreren 
 en controleren
- rapportages 
- projecten 
- budgetteringen 
- administreren 
- cash fl ow management 
- controle en compliance 
- facturering 
- debiteuren- en    
 crediteurenbeheer

 Plannen en produceren
- capaciteitsplanning 
- materiaalplanning (MRP) 
- productie 
- projectmanagement 
- kwaliteitsmanagement

Oplossingen op maat
Met onze standaardoplossingen zijn wij in staat 
de meeste processen in uw onderneming te 
automatiseren. Echter, wij kunnen ons voorstellen 
dat u specifi eke wensen heeft. Dit zou er toe 
kunnen leiden dat wij kleine aanpassingen op uw 
standaardpakket doorvoeren of totaal op maat 
gemaakte oplossingen voor u maken. Ons maatwerk 
is gebaseerd op de standaardoplossingen, waardoor 
de ontwikkeltrajecten relatief kort zijn en de daarmee 
gepaarde investering laag.

 Technologie en integratie
- geïntegreerd documentenbeheer 
- standaardkoppelingen met toepassingen van derden 
- volgen van ondernemingsactiviteiten 
- ingebouwde rapportages
- automatische signaleringsfuncties

 Organiseer en registreer
- rollen- en rechtenbeheer 
- faciliteiten- en activamanagement 
- kosten- en batenanalyse 
-  KPI rapportage

Advies en implementatie
Wij geven u controle over de levertijd en het 
implementatiebudget voor onze oplossingen. Onze 
standaard implementatiemethodes zijn gebaseerd 
op onze jarenlange ervaring en hebben wereldwijd 
hun succes bewezen. De manier waarop we Exact 
Globe Next implementeren, hangt van veel factoren 
af, zoals: de grootte van uw onderneming, de 
omvang van het project en de branche waarin u 
opereert. We ondersteunen dan ook verschillende 
implementatiemodellen, variërend van 
implementatie op één vestiging tot op meerdere 
(internationale) vestigingen.

Training en opleiding
Wij willen dat u snel aan de slag kunt met onze 
oplossing. Hiervoor bieden wij u naast klassikale 
opleidingen ook incompany opleidingsprogramma’s, 
op de locatie en tijd van uw keuze. Hiervoor kunt u 
zelf de onderwerpen kiezen.

Service op hoog niveau
Wij willen graag dat u een tevreden klant bent en 
vooral blijft. Dat vraagt niet alleen om software, 
maar ook om onze continue ondersteuning. Exact 
biedt u oplossingen en ondersteuning via een 
uitgebreid wereldwijd netwerk van meer dan 
40 dochterondernemingen en gekwalifi ceerde 
internationale partners. Hierdoor bieden wij u 
service op een hoog niveau: op meerdere locaties en 
in verschillende talen. U heeft bovendien toegang 
tot continue productverbeteringen.

Onze 
dienstverlening
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Wat uw doelstellingen ook zijn, Exact Globe Next helpt u ze te rea-

liseren. Exact Globe Next maakt het verschil met de ondersteuning 

van uw financiële, administratieve en operationele processen.

Exact Globe Next in één oogopslag

Verhoog uw productiviteit
Met de groei van uw onderneming, groeit 
ook de hoeveelheid informatie die u 
moet beheren. Dit kan nadelige gevolgen 
hebben voor uw productiviteit. Ook de 
voortdurende veranderingen in wet- en 
regelgeving en belastingen dragen hieraan 
bij.

Exact Globe Next hanteert maar één 
fi nanciële ‘waarheid’. Daardoor overziet u 
al uw processen. U analyseert, rapporteert, 
voorspelt en budgetteert op basis van 
betrouwbare en actuele fi nanciële feiten.

Verhoog uw productiviteit internationaal
Uw onderneming bedient klanten vanuit 
verschillende vestigingen of landen. 
Vaak gebruikmakend van verschillende 
automatiseringssystemen en procedures. 
Uw klanten kunnen daar last van hebben, 
omdat ze bijvoorbeeld twee keer op één 
dag worden benaderd door verschillende 
medewerkers. Wanneer uw onderneming 
gebruik maakt van één –wereldwijd in te 
zetten- systeem, zoals Exact Globe Next, 
kunnen uw verkoopmedewerkers op de 
ene vestiging bijvoorbeeld zien wat er op 
voorraad is bij een andere vestiging. Uw 
klanten zullen dat als zeer positief ervaren.

Exact Globe Next opent nieuwe verbindingen 
tussen uw medewerkers. Dit creëert snelle, 
ongedwongen informatiestromen die essentieel 
zijn voor de effectiviteit van uw medewerkers.

Naarmate medewerkers nauwer samenwerken, 
vormen zich nieuwe werkstructuren. Exact Globe 
Next ondersteunt uw onderneming hierbij, zodat 
u beter in staat bent om uitdagingen het hoofd te 
bieden en kansen te grijpen.

Door mensen in staat te stellen informatie uit te 
wisselen, genereert Exact Globe Next een nieuwe 
manier van samenwerking tussen medewerkers. 
Uiteindelijk draat alles om het resultaat.

Als u met Exact Globe Next uw processen 
integreert en optimaliseert, vergroot u uw 
bedrijfsresultaat en bespaart u tijd en geld. 
U kunt zich weer richten op de groei van uw 
onderneming.

COLLABORATIONPEOPLE

RESULTSSTRUCTURE

Verhoog de productiviteit 
van uw hele organisatie

Exact Globe Next biedt u een solide fundament voor een 

productieve onderneming. Doordat alle data in één informatiebron 

staan, heeft u grip op alle processen, ongeacht of u uitsluitend 

nationaal of internationaal opereert.

U heeft nu een goed beeld van hoe Exact Globe Next u taken uit 

handen neemt, zodat u zich op de bedrijfsvoering kunt richten. 

Heeft u toch nog vragen? Op de volgende pagina beantwoorden we 

de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan 

contact met ons op. We helpen u graag.

U wilt aan de slag? 
Neem dan contact op met uw lokale 

Exact Partner of met Exact. 

U vindt de contactgegevens op

www.exact.nl

Is het moeilijk om met Exact Globe Next te 
werken?
Nee. Exact Globe Next is gemakkelijk te leren 
en intuïtief te gebruiken. U kunt starten zodra 
de implementatie is voltooid. Exact biedt indien 
gewenst trainingen en consultancy aan.

Is Exact Globe Next beschikbaar in meerdere 
talen en houdt het rekening met verschillende 
wet- en regelgevingen? 
Exact Globe Next is beschikbaar in meer dan 40 
talen en ondersteunt een grote variëteit aan wet- 
en regelgevingen, banken en valuta.

Welke rapportagemogelijkheden biedt Exact 
Globe Next? 
Exact Globe Next bevat een groot aantal aan uw 
eigen wensen aan te passen standaardrapportages, 
waaronder allerlei real time dashboards. Bovendien 
is standaard integratie mogelijk met diverse 
rapportagetools van derden. 

Kan ik Exact Globe Next aanpassen aan de 
specifieke wensen van mijn onderneming?
Ja. Exact Globe Next biedt een reeks standaard 
uitbreidingsmodules. Deze sluiten bijvoorbeeld
aan bij uw branchespecifi eke behoeften. Als uw 
onderneming specifi eke functionaliteit nodig 
heeft, kan Exact u helpen deze te ontwikkelen. Van 
een kleine aanpassing in de standaardapplicatie tot 
een volledig nieuwe oplossing. 

Kan ik mijn huidige financiële (Exact) software 
eenvoudig upgraden naar Exact Globe Next?
Ja. Er zijn kant-en-klare hulpmiddelen beschikbaar 
om eenvoudig naar Exact Globe Next te upgraden 
of te migreren. 

Kan ik Exact Globe Next met mijn huidige 
businesssoftware integreren?
Ja. Exact Globe Next maakt op eenvoudige 
wijze import en export via XML-bestanden 
mogelijk. Hierdoor is het mogelijk gegevens 
uit te wisselen met software van andere 
softwareleveranciers. Exact integreert ook met 
zogenaamde ’middleware’ software, waardoor ook 
de uitwisseling van data met software van andere 
partijen mogelijk is.

Veelgestelde vragen



MCL550101NL001 
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document 
zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een 
specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document 
garanderen. © Exact Group B.V., 2011. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merken 
handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren. MCL550101NL001.4

Het ondersteunen van ondernemers over de gehele wereld, 
dat vinden wij belangrijk. Terwijl we een wereldwijde speler 
werden, zijn we altijd blijven denken aan onze eigen start 
in 1984. Daarom kunnen we ons inbeelden in uw situatie, 
begrijpen we hoe u samenwerkt binnen het bedrijfsleven en 
welke structuur ervoor nodig is om resultaten te bereiken. Door 
onze ervaring te koppelen aan uw wensen, kunnen we software-
oplossingen bieden die iedere zakelijke activiteit ondersteunen 
en die real-time inzicht geven in de gehele onderneming. Met 
Exact heeft u de vrijheid om met succes uitdagingen en kansen 
te grijpen, en daarmee waarde voor uw klanten en uiteindelijk 
uzelf te creëren. Van productie, groothandel en distributie tot 
zakelijke dienstverlening, in welke business u ook zit, wij helpen 
u groeien.




