EXACT VOOR
FINANCIËN
Compleet financieel inzicht.

exactsoftware.nl
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INVESTEER NU IN REALTIME
REPORTING VOORDAT DE
CONCURRENT HET DOET
De hele wereld is online. Via een tablet en smartphone kun je bijna overal werken,
wanneer je maar wilt. Alles draait om informatie. Financiële gegevens zijn overal,
maar nog niet overal beschikbaar. De nieuwe realiteit biedt uitdagingen. Is jouw
bedrijf er klaar voor?

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.

Iedere dag staat het bedrijf voor belangrijke keuzes.
Investeren in nieuwe assets of onderhoud? Portfolio
verbreden of kiezen voor stabiliteit? De beste keuzes
vragen om snelheid en de juiste financiële informatie.
Precies hierom heb je goede business software nodig.
Vooruitgang begint bij de feiten. In een paar kliks of swipes
wil je zien hoe jouw bedrijf ervoor staat. Hoe gaat het met
de cashflow? Hoe hoog zijn de kosten? Wat was de omzet
vanmorgen?

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

Overzicht van het sociale medialandschap

Data gegevens wereldwijd
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DE CONTROLLER

Lokaal of internationaal? Profit of non-profit? Als controller moet je meer grip op de
financiën hebben dan ooit tevoren. En dat is niet altijd makkelijk.
Last van de crisis

Meer en meer regels

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat je nog meer
op de uitgaven moet letten. Marges worden kleiner en kosten
worden steeds hoger. Is efficiënt werken de oplossing? Je
hoort steeds meer over lean en operational excellence. Hoe
kan je de financiële processen verbeteren?

International Financial Reporting Standard (IFRS),
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) of
Single Euro Payments Area (SEPA). Nieuwe wetten, regels
en standaarden op het gebied van finance vliegen je om de
oren.

Financiële data (niet) op orde

Uitbreiding = complexiteit

Kun jij erop vertrouwen dat de financiële data uit de business
klopt en up-to-date is? Als je kansen wilt grijpen om
concurrenten voor te blijven, heb je snelheid nodig. Je
moet op elk moment inzicht hebben als je snel ja of nee
wilt zeggen. En ook jouw belangrijkste stakeholders moeten
de financiële situatie begrijpen om keuzes te maken en
verschillende scenario’s af te wegen. Hoe schets je snel
scenario’s waar iedereen op kan bouwen?

Gaat het bedrijf de grens over? Of ontstaan er
dochterondernemingen? Het aantal regels en standaarden
neemt in dat geval alleen maar toe. De financiële consolidatie
is een uitdaging. Hoe houd je het overzicht over alle
vestigingen heen?

Steeds meer systemen
Natuurlijk zie je de voordelen van geautomatiseerde
processen. Maar hoe zit het met data? Wat staat waar?
Wat is de juiste bron? Die onzekerheid helpt je niet om een
betrouwbaar beeld te schetsen van de actuele financiële
situatie van het bedrijf.

De oplossing voor deze uitdagingen is al ontworpen.
Bedrijfssoftware van Exact helpt controllers om de business
snel inzicht te geven in de financiële situatie van het bedrijf
en het effect van keuzes.

“

In Nederland zijn wij marktleider.
Je wilt dan vanzelfsprekend ook
de beste software hebben.”
Dutch Rescue Vehicles
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Wat heb jij nodig om
succesvol te zijn?
Of je nu een groot of middelgroot bedrijf hebt, de cijfers moeten je volledige controle geven.
Het is de basis voor snelle, heldere beslissingen. Nu ligt er een berg met financiële data voor
je. Het is aan jou om inzicht te geven. Help de business vooruit.

Eén bron met alle informatie
Data is geld waard. Daarom moet je er zuinig mee omspringen. Als je samenwerkt in één systeem
weet je zeker dat gegevens altijd up-to-date zijn en gecheckt. Je hebt één bron voor alle informatie.
Veilig en betrouwbaar. Dat geeft vertrouwen voor een gestroomlijnd proces.

De juiste antwoorden op het juiste moment
Soepele processen en zuivere informatie vormen de basis, maar succes heeft ook te maken met
snelheid. Je hebt integrale rapportages nodig die je op elk moment eenvoudig en actueel inzicht
geven. Wil je je in de cijfers verdiepen? Zou het dan niet fijn zijn als je in een paar kliks van een
globaal overzicht in een individuele transactie kunt duiken?

Daadkrachtige planning
Ondernemen is risico’s nemen. Toch wil je risico’s zoveel mogelijk inperken. Daarom kijk je vooruit.
Met betrouwbare forecasting en budgettering weet je wat je kunt verwachten en kun je tijdig
anticiperen.

Vlekkeloze audit en compliance
Juist omdat de financiën aan zoveel regels en wetten moeten voldoen, wil je voorbereid zijn. Er zijn
systemen die met je meedenken en precies weten waar je aan moet voldoen. Je kunt je toch geen
verrassingen bij een audit veroorloven?

“

Exact ondersteunt onze 10-15% groeiambitie.”
CurTec
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EXACT IS KLAAR VOOR
JOUW VOLGENDE STAP
Een vlekkeloze financiële administratie, daar kun je op rekenen met Exact voor Financiën.
Het is de basis voor realtime reporting. Exact helpt je om keuzes te maken die op feiten zijn
gebaseerd.

Alle stuurinformatie bij elkaar
Vanaf nu neem je strategische en operationele beslissingen op basis van zes realtime dashboards:
verkoop, kosten, resultaten, liquiditeit, risico en management. Ze geven je de kerncijfers van de
onderneming in één oogopslag.

Maak je bedrijfsprocessen nog efficiënter
Realisaties, budgetten of e-mails vinden was nog nooit zo makkelijk. In Exact leg je alle informatie
centraal vast. Als je financiële en operationele processen integreert, voorkom je dubbele informatie,
verbeter je de samenwerking tussen afdelingen en bespaar je kosten. Je kunt vertrouwen op één
compleet systeem.

Automatische signalering
Opvallende zaken in de administratie worden automatisch in de gaten gehouden in Exact,
bijvoorbeeld in verkoop, crediteurenbeheer en debiteurenbeheer. Of in balans, budget, cash flow
of auditing. Je krijgt automatisch een melding en je kunt je in de tussentijd dus bezighouden met
andere zaken. Uiteraard kun je zelf aanvullende signaleringen instellen.

Compliance verzekerd
Exact voor Financiën wordt continu geüpdatet om te voldoen aan de nieuwste eisen voor wet- en
regelgeving. Over compliancy hoef je je dus geen zorgen te maken.

Internationale ondersteuning
Intern werk je met Exact makkelijker samen door optimale aansluiting tussen vestigingen en
hoofdkantoor. En extern doe je moeiteloos zaken met buitenlandse klanten en leveranciers. Ook kun
je gebruikmaken van meerdere valuta en banken. Opereer internationaal: inclusief talen en wet- en
regelgeving in meer dan 40 landen.
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Apps en
add-ons

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.
CRM App

Exact Insights powered by QlikView

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.

Zet grote hoeveelheden data moeiteloos om in
organisatiebrede KPI’s en trends. Exact Insights
vervangt traditionele rapportages door handige
dashboards en analyses op maat. Gebruik het
verleden om in de toekomst te kijken en neem
vandaag al beslissingen met de informatie van
morgen.

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.

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.

“

Exact is een klantvriendelijk
en mooi product.”
Schothorst Feed Research

Inkomend Factuur Register
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.

Meer opties bekijken?
www.exact.nl/appcenter
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Meer dan alleen
functionaliteit

Wij zijn jouw business partner voor morgen. En we staan vandaag al voor je klaar met
software waar je blij van wordt.
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. Daarbij is onze software in meer dan 40 talen
beschikbaar en ondersteunt deze een grote variëteit aan wet- en regelgevingen, bankvoorwaarden en valuta.

“

We willen de juiste, volledige informatie tijdig inzichtelijk
maken. Dat is niet alleen de kern van onze dienstverlening,
maar ook van Exact.“
IFS Finance

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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