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Iedere dag sta je voor belangrijke keuzes. Lokaal of
internationaal? Portfolio verbreden of toch expert in 
een niche? Investeren in groei of liever stabiliteit? 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 
gaat werken. Waar je ook werkt, jouw software is op elk 
moment online beschikbaar op elk apparaat.

Exact heeft het. Nieuwe technologie die jou een
voorsprong geeft. Nu en in de toekomst. Ben jij klaar voor
ondernemen 3.0?

De hele wereld is online en data explodeert. Je tablet en smartphone gebruik je net zo

vaak zakelijk als privé. Je kunt bijna overal werken, wanneer je maar wilt. Alles draait om

informatie. Gegevens zijn overal, maar nog niet overal beschikbaar. De nieuwe realiteit 

biedt uitdagingen. Is jouw bedrijf er klaar voor?

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
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66%

Bron: wikibon.org Bron: internetlivestats.com

(Aantal per seconde)

Bron: wikibon.org

MCL615383NL002-Brochure Exact - Exact voor Zakelijke dienstverlening (NL).indd   2 3/17/2015   11:54:17 AM



Medewerkers aan het werk houden
De beste mensen binnenhalen is lastig. Laat staan een
constante stroom werk genereren om die mensen aan 
het werk te houden. Soms lijkt dat onmogelijk. Hoe vind je 
projecten en verdeel je de capaciteit op de juiste manier? 
Geen overbodige inhuur, geen bankzitters. Daar kun 
je ‘s nachts van wakker liggen.

Ondoorgrondelijke klanten
Op klanten ben je trots. Maar af en toe stellen ze je voor
onmogelijke uitdagingen. Projecten worden eenvoudig
gehalveerd in tijd, maar niet in resultaat. Hoe zorg je 
continu voor souplesse in de organisatie en houd je 
klanten tevreden?

Complexe projecten
Projecten kun je nog zo goed plannen, maar het loopt nooit
zoals verwacht. Is het bedrijf hierop voorbereid? Of zijn er
regelmatig stressvolle situaties? Ook bij complexe projecten 
wil je planningen eenvoudig kunnen aanpassen.

Financiële (on)zekerheid
Om te groeien of alleen het hoofd boven water te houden,
moeten de financiën op orde zijn. Is jouw bedrijf in staat 
om financiële risico’s juist in te schatten? Neem nu 
bijvoorbeeld dat nieuwe project waaraan gewerkt wordt,  
is dat winstgevend en of moet je er nu al op toeleggen?

De oplossing voor deze uitdagingen is al ontworpen.
Bedrijfssoftware van Exact helpt zakelijke dienstverleners bij
acquisitie, planning, sturing en financiën. Kom maar op met 
die projecten.

De branche waarin je werkt is uitdagend. Het is hard werken om de juiste keuzes te

maken. Iedere dag moet je de juiste mensen inzetten, projecten managen en het  

resultaat garanderen.

DE ZAKELIJKE
DIENSTVERLENER
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Exact software geeft mij financiële wijsheid. Ik volg alle 
buitenlandse vestigingen in één scherm.”     

Tebodin“
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WAT HEB JIJ NODIG OM
SUCCESVOL TE ZIJN?

Je wilt projecten binnenhalen. Vol vertrouwen ja zeggen tegen nieuwe opdrachten. 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. Zes tips voor 

snel resultaat.

Duidelijke afspraken
In de dienstenbranche draait alles om communicatie en samenwerking. Je hebt duidelijkheid nodig 
over de gemaakte afspraken. Zo kan iedereen gericht aan de slag en kun je samen doelen realiseren.

Grip op het budget
Elk project start met een nauwkeurige en scherpe offerte. Dat geeft vooraf helderheid over het 
werk. Je wilt controle houden. Daarom gebruik je jouw calculatie natuurlijk als stuurinformatie 
tijdens het project. 

Zicht op het resultaat
Projecten zijn grillig. Samen zet je alles op alles om iedere fase tot een goed einde te brengen. 
Alleen met up-to-date projectinformatie kun je bijsturen op het juiste moment. Alles met één doel: 
een voortreffelijk resultaat binnen het afgesproken budget en de planning.

Flexibele planning
Gaat een van de belangrijkste projectleden een weekje duiken in de Caribbean of wandelen in de 
Pyreneeën? Heerlijk, maar het project moet wel doorlopen. De planning moet in één
oogopslag vertellen wie wanneer beschikbaar is. Zo voorkom je loze uren of onnodig overwerk. 

Handige tools
Informatie vastleggen kost tijd, en tijd is geld. De registratie moet snel en makkelijk gaan, zodat je 
declarabele uren kunt maken en zicht houdt op de voortgang.

Vlotte facturatie
Als ondernemer ben je voor 200% bezig met resultaat. Een project moet op en top zijn. En daar 
hangt een prijskaartje aan. Net als het project zijn jouw facturen vlot en altijd zuiver. Een stipte 
urenregistratie brengt gewoonweg geld op.  
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EXACT IS KLAAR VOOR 
JOUW VOLGENDE STAP

Business software van Exact helpt je direct op weg. Het is op maat gemaakt voor zakelijke

dienstverleners en heeft een oplossing voor jouw uitdagingen.

CRM: onthoud alles wat klanten vertellen
Alle klantinformatie kan op een later moment handig zijn om de relatie te versterken of een 
aanbieding op maat te doen. Verjaardagen, ervaringen met producten of een salescampagne die 
gepland staat in het voorjaar. In het geïntegreerde CRM van Exact beheer je klantinformatie en 
offertes centraal. De verkoopafdeling en projectorganisatie werken naadloos samen. Ook handig: 
onze mobiele app met relatie- en verkoopgegevens.

Beheer documenten op één plek
Contracten, offertes of e-mails opslaan en terugvinden was nog nooit zo makkelijk. In Exact leg je 
documenten centraal vast en deel je informatie met collega’s. Zo kunnen jullie direct in actie komen. 
Met een slim proces bespaar je tijd en kosten.

Zet de beste medewerker op de beste plek
Plan de capaciteit van jouw projectteam slim op het online planbord en registreer direct de 
gemaakte uren en onkosten. Dit is overzichtelijk en geeft realtime inzicht in de beschikbare 
capaciteit. Elke fase van een project is namelijk anders en vraagt om de beste beschikbare 
medewerker. Met geïntegreerde HR en planning verhoog je de bezettingsgraad en blijft het team 
gewoon op stoom bij ziekte of vakanties. Probeer ook de mobiele app waarmee je overal de planning 
kunt updaten.

Manage projecten op hoog niveau
Budgetten, planning, resultaat en natuurlijk flexibiliteit zijn belangrijk in projecten. Klanten 
verwachten dat jullie direct inspelen op veranderingen. Logisch. Daarom biedt Exact soepel 
projectmanagement op hoog niveau. Maak gebruik van de uitgebreide calculatiemogelijkheden van 
Exact en houd de kosten, omzet en marges inzichtelijk. Op elk moment heb je grip op projecten. Van 
offerte tot factuur. 

Verbeter de financiële positie
Weten hoe het bedrijf er financieel voor staat. Dat maakt een organisatie vitaal. Hoeveel geld is er 
beschikbaar, hoeveel uren kun je binnenkort declareren en hoeveel facturen staan er nog uit? Exact 
helpt met de urenregistratie, snelle facturatie en geeft je zicht op lopende projecten. Een gezond 
bedrijf kijkt verder.
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Exact software kun je gemakkelijk zelf uitbreiden, verrijken en op maat samenstellen.

In onze app store kun je een keuze maken uit een breed aanbod applicaties en add-ons die

zijn ontwikkeld door Exact en onze partners. Van onze eigen mobiele apps tot een volledig

geïntegreerde Business Analytics tool. Hieronder staat een selectie van alle relevante apps en 

add-ons. 

APPS EN 
ADD-ONS
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MEER OPTIES BEKIJKEN? 
www.exact.nl/appcenter

Dankzij Exact boeken we veel tijdwinst: meer dan 
5 werkdagen per maand!” 

Maruna“

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.

Uren Invoer App
Stel uw consultants in staat om hun uren op elk 
moment en elke plek te registeren. Geplande uren 
kunnen in één keer worden ingediend en nieuwe 
gemakkelijk aangemaakt, zodat u uw urenregistratie 
altijd up-to-date is waar uw consultants ook zijn.

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 stakeholders altijd en overal realtime beschikbaar.

Digitale verwerking van uw facturatieproces
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.  

Contract management
Werkt jouw bedrijf met diverse contractsvormen,  
zoals onderhouds- en urencontracten? Dan is  
deze add-on ideaal. Geef eenvoudig aan wat de  
prolongatie- en factureringsinterval is en de 
add-on maakt automatisch een factuur op basis 
van de urenregistratie. 
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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. De implementatie doen we projectmatig. Kies zelf de aanpak die bij je past.

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 
systeem. 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.

Exact geeft ons ruimte voor groei. En dat wil je als 
ondernemer!” 

Malengo“
MCL615383NL002-Brochure Exact - Exact voor Zakelijke dienstverlening (NL).indd   7 3/17/2015   11:54:24 AM



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.   
MCL615383NL002    

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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