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Iedere dag sta je voor belangrijke keuzes.  

Dienstverlening uitbreiden of uitbesteden? Voorop lopen 

bij ontwikkelingen in de samenleving of eerst het effect 

afwachten? De beste keuzes vragen om snelheid en de 

juiste informatie. Precies hierom heb je goede business 

software nodig.

De software die jij zoekt is betaalbaar, eenvoudig en  

betrouwbaar. Het laat in een paar kliks of swipes 

zien hoe de organisatie ervoor staat. Via handige, 

voorgeprogrammeerde analyses krijg je snel inzicht.  

En je kunt ermee samenwerken, binnen en buiten jouw 

organisatie. De ideale software groeit met je mee,  

qua functionaliteit en complexiteit. Waar je ook werkt,  

de software is op elk moment online beschikbaar  

op elk apparaat.

Exact heeft het. Nieuwe technologie die je een voorsprong 

geeft. Nu en in de toekomst. Ben jij er klaar voor?

De hele wereld is online. Burgers en overheden. Alles draait om informatie. Daarom is het 

goed dat je kunt werken waar en wanneer je maar wilt. Gegevens zijn overal, maar nog niet 

overal beschikbaar. De nieuwe realiteit biedt uitdagingen. Is jouw organisatie er klaar voor? 

SlEchtE data koSt 
amErikaanSE bEdrijvEn 
En ovErhEdEn mEEr dan 
$ 600 miljard pEr jaar

2020
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meer met minder
Bij de overheid wordt er steeds meer bezuinigd. Het werk 

moet goedkoper en efficiënter. En door decentralisatie zie 

je ook meer verantwoordelijkheden op je af komen.  

Soms lijkt het onmogelijk. Hoe houd je de kwaliteit van  

het werk hoog? Daar kun je ’s nachts van wakker liggen.

Wirwar aan cijfers
Organisaties registreren dagelijks talloze gegevens, omdat je 

transparantie hoog in het vaandel hebt staan. Het is de kunst 

om gegevens samen te brengen. Pas dan kun jij de logische 

dwarsverbanden leggen en bijsturen. 

ondoorgrondelijke burgers
De transitie van aanbod- naar vraaggericht werken,  

brengt een cultuuromslag met zich mee. Soms stellen 

burgers of klanten je namelijk voor onmogelijke uitdagingen.  

De overheid professionaliseert en kiest steeds vaker 

voor een projectmatige aanpak. Hoe zorg je steeds voor 

souplesse in de organisatie en houd je burgers tevreden?

op een (onbewoond) eiland
Samenwerken is noodzakelijk om de kosten beheersbaar 

te houden. Meer en meer werk je samen met gemeenten, 

zelfstandige bestuursorganen, waterschappen, provincies 

en zelfs met private partijen. Maar hoe zorg je voor een 

nette overdracht van informatie en afspraken? Het werk  

van de één moet naadloos overlopen in het werk van de 

ander. Lukt het jou om eilandvorming te voorkomen?

De oplossing voor deze uitdagingen is al ontworpen. 

Bedrijfssoftware van Exact helpt overheden bij slimme 

registratie, projectsturing en betrouwbare samenwerking. 

De mogelijkheden van overheidsorganisaties zijn grillig. Je bent steeds afhankelijk van 

(lokale) politieke keuzes. Tegelijk zie je wat burgers en bedrijven verlangen. Er wordt 

bezuinigd én meer verwacht. Hoe houd jij het hoofd koel?

dE ovErhEid
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Dankzij Exact voorkomen we fouten en hebben  

we een transparant inkoopproces.”       

Raad van State“
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Wat hEb jij nodig om 
SuccESvol tE zijn?

grip op het budget
Wil je efficiënt investeren, dan moet je actuele cijfers hebben over het beschikbare budget.  

Waar zit nog ruimte en waar zijn de financiën beperkt? Je wilt de gemaakte kosten, opbrengsten  

en verplichtingen makkelijk afzetten tegen de begroting. Grip op de werkelijke bestedingsruimte,  

dat zou een verademing zijn.

Stuurinformatie van de toekomst
Als organisatie wil je professionaliseren. Je wilt samenwerken. Zowel binnen je eigen organisatie als 

daarbuiten, met hulpinstanties in de regio. Wat is de status van een project? Loopt het nog volgens  

planning? En wat is het resultaat? Je hebt stuurinformatie nodig om activiteiten scherp aan te sturen 

en zicht te houden op de (meerjarige) kosten.

betrouwbare analyses
Data is er in overvloed. Gegevens worden echter geregistreerd in verschillende bronsystemen. 

Dat maakt vergelijken lastig en tijdrovend. Maak je al gebruik van alle nieuwe mogelijkheden op 

het gebied van analytics en big data? In een handomdraai maak je een heldere en betrouwbare 

rapportage die je zelf vertaalt naar adviezen voor de organisatie. 

handige tools
Mobiel werken biedt kansen. Medewerkers kunnen zaken snel afhandelen via een app. Denk 

bijvoorbeeld aan communicatie tussen de ambtenaren en burgers of cliënten. Of het online inzien 

van gegevens door burgers over hun specifieke situatie. Dat scheelt een hoop tijd en papierwerk. 

Jouw organisatie wil vooruit. Gewoon door slim te werken en overheidsgeld goed te 

besteden. Daar heeft de maatschappij recht op. Onderbouw je werk met de juiste cijfers  

en feiten. Word voorspelbaar en kijk vooruit.

Het is van groot belang dat we de meerjarige 

bestedingen nauwkeurig monitoren.  

Exact helpt ons hierbij.” 

Stadsregio Rotterdam

“
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Exact iS klaar voor 
jouW volgEndE Stap

Eenmalig registreren
Een geïntegreerde financiële oplossing verlaagt de hoeveelheid administratief werk. Geen dubbel 

invoerwerk meer en je profiteert van automatische controles. Zo verbeter je de kwaliteit van 

informatie en werk je efficiënter. In een paar kliks zoom je van hoog niveau in op het kleinste detail. 

Je kunt zelf alerts instellen om kritische processen in de gaten te houden. Exact denkt met je mee.

realtime inzicht in financiën
Een actuele financiële administratie is de basis voor kostenbesparing. Je wilt voorspelbaar zijn, 

ook als het gaat om lopende verplichtingen. Met Exact stroomlijn je het proces en houd je grip 

op de inkomsten en uitgaven. Inkomende facturen verwerk je makkelijk digitaal en staan gelijk 

als boeking in de administratie. Om informatie op de juiste manier te interpreteren, kun je kosten 

verbijzonderen. Het resultaat? Optimale besteding van het budget.

compliance en transparantie 
Met workflow-en documentmanagement geef je iedereen toegang tot de laatste documenten.  

Zo voorkom je eilandjes en kent iedereen de laatste stand van zaken. Met eenvoudig beheer van 

rollen en rechten en een audit trail overzicht werk je volgens alle compliance regels. Handig is  

dat medewerkers onafhankelijk van tijd en plaats kunnen werken. Via onze web services integreer  

je systemen veilig en betrouwbaar, zoals HRM/Salaris, Inkoop en Business Intelligence.

Event manager
Bij een cruciale gebeurtenis informeert Exact Event Manager tijdig de juiste mensen en genereert 

meteen een reactie of een correctie. Deze tool helpt u dus om overzicht te houden op diverse 

activiteiten, gebeurtenissen en databases in jouw organisatie. Zo kunt je eenvoudig belangrijke of 

tijdsgevoelige situaties in jouw organisatie in kaart brengen. Met Exact Event Manager beperk je 

risico’s en open je deuren naar nieuwe mogelijkheden.

Business software van Exact is op maat gemaakt voor de overheid. We helpen je direct op 

weg met een oplossing voor elke overheidsambitie.

Compliance en transparantie zijn voor ons van  

groot belang.”    

NCB Naturalis“



Exact software kun je gemakkelijk uitbreiden en verrijken. Maak zelf een keuze uit een brede 

reeks applicaties die zijn ontwikkeld door Exact en onze partners. In de app store van Exact 

vind je een breed aanbod apps en add-ons waarmee je software voor overheidsinstellingen 

op maat samenstelt. Van onze eigen mobiele apps tot een volledig geïntegreerd Business 

Intelligence platform. Hieronder staat een selectie van de relevante apps en add-ons. 

appS En 
add-onS
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Expenses app
Met deze app declareer je een rekening binnen 

1 minuut. Maak eenvoudig een foto van de bon en 

klik aan wat je hebt voorgeschoten. Bijvoorbeeld de 

lunch- of brandstofkosten. Je kunt de declaratie 

ook koppelen aan een project. De Expenses App 

regelt de goedkeuring en zorgt ervoor dat het geld 

in no time op je rekening staat. 

Self Service app
Of je nu een vakantie wilt aanvragen, de meest recente 

salarisstrook wilt bekijken of de laatste beoordeling 

uit een personeelsdossier wilt lezen. De Exact HR Self 

Service App heeft het allemaal. Via de app kun je ook 

een ziekmelding registreren.

Exact insights powered by Qlikview
Exact Insights maakt gebruik van QlikView’s 

Business Intelligence platform, een uniek datamodel dat 

al jouw Exact gegevens optimaal benut. Met één druk op 

de knop vervang je traditionele rapportages door 

handige dashboards en analyses op maat. Met Exact 

Insights speel je soepel in op veranderingen binnen én 

buiten de organisatie.

invoice scanning
Stop met overtypen. Met Document Scanning 

Solutions verwerk je gescande of digitale facturen

automatisch in je administratie. De add-on herkent

bestaande gegevens van crediteuren en debiteuren

en koppelt deze gelijk met de Exact software.

c!FaS WSt
C!FAS Werkstroomtransacties is de ideale, volledig 

geïntegreerd oplossing voor het digitaal verwerken 

van inkoopfacturen, verkoopfacturen, bestellingen 

en budgetten. Hiermee wordt bij de invoer van de 

benodigde boekhoudinformatie direct vastgelegd wie 

wat wanneer moet doen of heeft gedaan. Een boeking 

kan gedurende deze werkstroom steeds verder worden 

aangevuld totdat deze automatisch volledig gevalideerd 

wordt vastgelegd in de financiële administratie.

mEEr optiES bEkijkEn? 
www.exact.nl/appcenter

De urenregistratie is dankzij Exact rechtmatig, 

compleet en juist. Essentieel voor een organisatie 

als Reclassering Nederland.”  

Reclassering Nederland

“
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mEEr dan allEEn 
FunctionalitEit

private cloud, on premise, huur of koop; kies de softwareoplossing die bij je past
Business software van Exact is daadkrachtig. Stel een pakket samen dat past bij de ontwikkeling van jouw bedrijf. 

En groeit je bedrijf, dan groeit Exact gewoon met je mee. Je kunt onze oplossingen kopen of huren, op je eigen 

server zetten (on premise) of je volledig laten ontzorgen door de software via de private cloud af te nemen. Alles is 

mogelijk. En zonder hoge investeringen kun je werken met de beste software.

de beste service
Een keuze maken voor nieuwe bedrijfssoftware doe je niet dagelijks. Daarom krijg je de beste begeleiding van 

gecertificeerde partners van Exact die jouw business snappen. Standaardoplossingen passen we in no time aan 

op jouw wensen. De implementatie doen we projectmatig. Je kiest zelf de aanpak en fasering die bij je past. 

direct beginnen
We snappen dat je direct met de nieuwe software wilt werken. En daar helpen we je bij. Hoewel onze producten 

gebruikersvriendelijk zijn, geven we je graag wat tips & tricks. Betrek bij onze trainingen ook je collega’s, dan kan 

iedereen gelijk aan de slag.

Werk mobiel
Zaken doe je overal. Op kantoor, aan de telefoon, langs de snelweg of thuis. Waar je ook bent, log via internet 

eenvoudig in op Exact. Of werk via onze mobiele apps. Zo ben je altijd en overal up-to-date.

aan de slag met een glimlach
De juiste informatie bij elkaar op één scherm. Hoe fijn is dat? Met Exact geef je structuur aan het werk, maak je 

rapportages in een handomdraai en werk je slim samen met andere afdelingen, binnen en buiten de muren van 

de organisatie. 

Wij zijn jouw business partner voor morgen. En we staan vandaag al voor je klaar met 

software waar je blij van wordt.

Het systeem volgt altijd een vast protocol, 

waardoor iedereen kan zien wat hij of zij op  

welk moment moet doen.”  

Gelderse Sportfederatie

“



Wil jij mEEr WEtEn?

Voel je vrij om alles te vragen over hoe onze 

software bij jou past. Wij kijken ernaar uit om 

kennis te maken en met je mee te denken.  

Bel simpelweg +31 15 711 50 00 of stuur ons  

een e-mail via info@exact.nl.

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.exactsoftware.nl
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