
Uw complete ERP in één 

internationale oplossing.
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Iedere dag sta je voor belangrijke keuzes. Meer lokaal of 

internationaal? Portfolio verbreden of toch expert in een 

niche? Sturen op meer omzet of efficiënter werken? Op de 

automatische piloot of nieuwe kansen grijpen? 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 jouw bedrijf er voor staat. Via handige, 

voorgeprogrammeerde analyses krijg je snel inzicht. En je 

kunt ermee samenwerken, binnen en buiten het bedrijf. 

De ideale software groeit met je mee, qua functionaliteit 

en complexiteit. Ook als je internationaal zaken doet. 

Waar je ook werkt, jouw software is op elk moment online 

beschikbaar op elk apparaat.

Exact heeft het. Nieuwe technologie die jouw groothandel 

een voorsprong geeft. Nu en in de toekomst. Ben jij klaar 

voor ondernemen 3.0?

De hele wereld is online. Daarom investeren ondernemers om je heen volop in mobiele 

technologie. Ook jij wilt altijd en overal kunnen werken. Is jouw bedrijf klaar voor een 

nieuwe realiteit met altijd toegang tot actuele gegevens? 

SLECHTE DATA KOST 
AMERIKAANSE BEDRIJVEN 
MEER DAN $ 600 MILJARD
PER JAAR

2020
66% van de bedrijven 
ondersteunt BYOD
(Bring Your Own Device)

2020: 10 miljard Mobile devices
450 miljard zakelijke transacties per dag

2020
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Exact is, net als wij, een 
vooruitstrevend bedrijf.” 

International Innovation Company  

(Vacu Vin)

Strikte wet- en regelgeving
Producten moeten aan steeds meer eisen voldoen. 

Vroeger concentreerden voorschriften zich vooral op 

de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Nu 

zijn bijna alle branches en markten aan de beurt. Hoe 

zorg je voor souplesse, zodat je je snel kunt aanpassen 

aan veranderende eisen op het gebied van veiligheid, 

functionaliteit of traceerbaarheid?

Kieskeurige klanten
Klanten en leveranciers weten precies wat ze willen. 

Snelle levertijden, online kleine volumes bestellen en 

een uitmuntende service. Wat is nog realistisch? En hoe 

bewaak je voorraadrisico’s op elk moment? Bovendien 

stellen klanten eisen op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.

Marges worden kleiner
Ook concurrenten voeren de druk op. Om nog een beetje 

marge op producten te houden, moet je kosten drukken 

en efficiënter werken. Teveel voorraad kost geld, maar 

heb je te weinig voorraad dan kun je niet snel genoeg 

leveren. Het moet lean en mean. Maar hoe? Zijn nieuwe 

distributiekanalen een optie?

Verandering in de keten
Steeds vaker zie je dat bedrijven in de keten overgeslagen 

worden. Jij moet ervoor zorgen dat je niet buitenspel 

wordt gezet. Je moet waarde toevoegen. Hoe houd je 

bestaansrecht in de markt en maak je jezelf onmisbaar in 

de keten?

De oplossing voor deze uitdagingen is al ontworpen. 

Bedrijfssoftware van Exact helpt groothandels bij 

daadkrachtig voorraadbeheer, strakke planning en de beste 

service.

De branche waarin je werkt is competitief. Om winst te maken, móet je iedere dag scherp 

zijn. Alles draait om slim inkopen, efficiënte logistiek en goede verkoop.

DE 
GROOTHANDELAAR

“
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WAT HEB JIJ NODIG OM 
SUCCESVOL TE ZIJN?

Voldoe aan alle eisen
In jouw branche heeft iedereen te maken met standaarden, coderingen, regels en wetten die steeds 

veranderen. Vrijwel altijd zijn de regels per land verschillend. Dat merk je bij import en export en ook 

als je buitenlandse vestigingen hebt. Je hebt een handige oplossing nodig in het bedrijf om steeds 

aan alle regels te voldoen. Dat geeft rust. En je krijgt zelfs de mogelijkheid om iets extra’s te doen 

voor de kwaliteit, snelheid of levering. Zo win je klanten.

Toegevoegde waarde
Steeds meer retailers gaan intensief samenwerken, vormen inkoopcombinaties of gaan 

fuseren. Kunnen ze het ook af zonder jou? Als je waarde toevoegt niet. Maak het verschil met 

assemblagefaciliteiten, private labelling, extra service of verbeterde dienstverlening.  

Betrouwbare service
Klanten willen via internet snel productinformatie vinden. Wat is er op voorraad, wat zijn de 

productspecificaties en wat is de verwachte levertijd? Je moet verschillende opties bieden voor 

verzending, retouren en alternatieve producten. Is de levertijd te lang, dan haken klanten af. Zorg 

voor een breed assortiment en wisselende voorraden om klanten snel te helpen. Zo houd je een 

scherpe prijs en ben je een betrouwbare partner. 

Samenwerken in de keten
Online voorraden bekijken, afspraken maken over drop shipment of consignment. Klanten en 

leveranciers hebben er behoefte aan. Jij toch ook? Online informatie delen biedt voordelen voor de 

samenwerking in de keten. Zo ben je 24/7 bereikbaar om samen zaken te doen. 

Je wilt opdrachten binnenhalen. Vol vertrouwen ja zeggen tegen snelle levertijden.  

En natuurlijk doen wat je aan klanten belooft. Daarom moet je op elk moment in control zijn. 

Ook als het even tegenzit. Stuurinformatie en souplesse maken jou uniek. Vier tips voor snel 

resultaat.

Exact vertelde ons dat we al anderhalf jaar 
marktleider waren.”    

CUBE Bikes“
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EXACT IS KLAAR VOOR 
JOUW VOLGENDE STAP

All-in-one
Inkoop, voorraad, verkoop, productinformatie, klantinformatie en verzending. Exact biedt alles aan 

in één systeem. Zo integreer je klantgerelateerde informatie met logistieke en financiële processen. 

Dat verbetert de samenwerking, bespaart kosten en helpt om de service voor klanten eenvoudig 

te verbeteren. Je berekent eenvoudig marges, kostprijs, verpakkings- en verzendkosten en 

valutaverschillen. 

Service Management
Verbeter gemakkelijk de service op producten met Exact Service Management. Planners maken snel 

en flexibel een werkschema en monteurs gaan voorbereid op pad met de Exact Field Service App. Zo 

profiteren klanten van korte responsetijden en jij van winstgevende servicecontracten. Alleen met de 

beste service kun je je onderscheiden van concurrenten.

Altijd, overal
Met mobiele oplossingen biedt Exact jou de informatie die je nodig hebt waar en wanneer je maar 

wilt. We bieden apps voor alle medewerkers. Een accountmanager kan onderweg naar een klant de 

actuele informatie bekijken op de CRM App. En declareert zijn parkeerbon met de Expenses App. De 

magazijnmedewerker werkt met een barcodescanner en de servicemonteur vraagt een handtekening 

van de klant op zijn tablet. 

Exact Event Manager
Handige rapportages hebben we al voor je klaargezet. Wil je het zelf doen? Met één druk op de knop 

maak je een rapport op maat. En natuurlijk deel je die snel met de rest van het bedrijf. Ook praktisch 

zijn de alerts van Exact Event Manager. Ontvang bijvoorbeeld een sms als een artikel out-of-stock is of 

als backorders oplopen.

Software van Exact helpt je direct op weg. Het is op maat gemaakt voor groothandels zoals 

die van jou en heeft een oplossing voor jouw uitdagingen.

De VS gebruikte eerst een lokaal pakket, maar wij 
willen wereldwijd alles op één systeem aansluiten.”    

Bugaboo“
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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 groothandels 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.

CRM App
Ontdek in één oogopslag hoe het met de 

verkoopkansen staat en wat de volgende stap is om die 

ene klant binnen te halen. Met de intuïtieve Exact CRM 

App zie je elke dag direct wat er moet gebeuren. 

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.

E-WMS
Snel en doelmatig werken in het magazijn. Daar helpt 

E-WMS bij. Standaard kun je in Exact voor Groothandel 

gebruikmaken van barcodescanners. Met de add-on 

E-WMS kun je het magazijn verder automatiseren. 

Bijvoorbeeld met replenishment, routeoptimalisatie en 

SKU’s. Orderpicken wordt snel en doeltreffend door 

efficiënte pickroutes en de registratie van SSCC. 

Portals
Zet in no time jouw eigen webshop op met de Exact 

portals. Met de B2B portal heb je een internationale 

webwinkel, 24 uur per dag, 7 dagen per week, online klaar 

voor jouw klanten. De portal is eenvoudig aan te passen 

aan jouw huisstijl. Zo werk je efficiënt en bied je de beste 

service voor klanten. 

EDI Gateway
Exact ondersteunt Electronic Data Interchange. Zo kun je 

wereldwijd samenwerken met  klanten, leveranciers en 

logistieke dienstverleners. Je bespaart tijd en kosten en 

profiteert gelijk van uitgebreide Track & Trace-functies. 

Combineer bijvoorbeeld het EDI-verzendbericht met de 

implementatie van het GS1-label om te voldoen aan alle 

Track & Trace-wensen. Dan verlaag je wachttijden bij 

distributiecentra en handel je ontvangsten sneller af.

ICL
Distribueer je goederen vanuit een centraal magazijn naar 

meerdere vestigingen? Intercompany Logistics zorgt 

ervoor dat alle vestigingen vlekkeloos samenwerken met 

het magazijn. Medewerkers kunnen snel voorraden inzien, 

bestellen en wijzingen doorvoeren.

S&OP/Sales Forecasting
De uitdaging van vandaag is duidelijk: meer verkopen en 

lagere kosten. Maar wat is de strategie en hoe maak je 

goed gebruik van voorraden? Met Sales & Operations 

Planning (S&OP) of Sales Forecasting maak je automatisch 

nauwkeurige prognoses per product. Je houdt rekening 

met historische gegevens, trends en seizoenen. 

Exact Insights powered by QlikView
Zet grote hoeveelheden data moeiteloos om in 

organisatiebrede KPI’s en trends. Exact Insights vervangt 

traditionele rapportages door handige dashboards en 

analyses op maat. De add-on is voor alle afdelingen in de 

organisatie altijd en overal realtime beschikbaar. Zo maak 

je rapportages toegankelijk.

APPS EN 
ADD-ONS

6

MEER OPTIES BEKIJKEN? 
www.exact.nl/appcenter
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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. De implementatie doen we projectmatig. 

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. 

Verleg je grenzen
Vestigingen in Nederland? En in Duitsland? Of in China? Met Exact verbind je vestigingen wereldwijd met één oplossing. 

Verleg je grenzen. De wereld ligt aan je voeten. 

Internationale service 
Zit jouw bedrijf over de hele wereld? Wij ook. Dat is makkelijk, want zo kunnen we je overal helpen. Waar ook ter 

wereld, je hebt altijd één aanspreekpunt voor al je vragen. Onze software is in meer dan 40 talen beschikbaar en 

ondersteunt een grote variëteit aan wet- en regelgevingen, bankvoorwaarden en valuta.

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

software waar je blij van wordt. 

Met Exact hebben we een standaardoplossing die 
1-op-1 aansluit bij de foodsector.”    

Holiday Ice“

MEER DAN ALLEEN 
FUNCTIONALITEIT
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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.exactsoftware.nl

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.

© Exact Group B.V., 2015. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- en 

handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren. 

MCL610203NL006

Exact

Molengraaffsingel 33

2629 JD Delft

Nederland 

Tel: +31 15 711 50 00

E-mail: info@exact.nl

Website: exactsoftware.nl
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