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4 Het is makkelijk te koppelen aan uw favoriete online software 
en services. 
 

5 Abonnementen worden online afgesloten.  
U betaalt alleen voor wat u gebruikt.

De kenmerken van de cloud

1 IT-middelen zoals servers en datacenters  
worden gedeeld. 

2 Onderhoud, noodback-ups en updates  
worden automatisch uitgevoerd. 

3 Makkelijke toegang, vanaf waar dan ook ter wereld,  
met elke browser en elk apparaat waarmee u online  
kunt gaan.  
 
 

Cloud software
U heeft het woord vast wel eens voorbij zien komen. Maar wat betekent de cloud nu eigenlijk? Waar staat het voor? En 
wat is het? Tegenwoordig doen we zaken in een digitale wereld van online software met diensten of services die gehost 
worden. Wellicht denkt u dat bijna alles dat via het internet uw kant op komt op dezelfde manier werkt. En dat alles dezelfde 
voordelen biedt. Maar niets is wat het lijkt. 

De cloud is anders. Maar op een goede manier. Vraag 10 mensen wat de cloud eigenlijk is en u krijgt waarschijnlijk 10 
verschillende antwoorden. Toch is er een officiële definitie van de National Institute of Standards and Technology (NIST) die 
de cloud nauwkeurig omschrijft. Het gaat om de volgende kenmerken. 
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De 5 voordelen van online werken 

+ Volledig op internet: altijd en overal toegang 
tot uw administratie. Geen installatie of 
updates van software op uw computer. Een 
standaard internetbrowser volstaat.

+ Productieve samenwerking: iedere 
gebruiker werkt met dezelfde actuele 
gegevens. Dat voorkomt miscommunicatie.

+ Snel en gebruiksvriendelijk: uw zoek- en 
boekopdrachten worden zo snel verwerkt dat 
het lijkt of het pakket op uw lokale computer 
draait.

+ Veilig en betrouwbaar: de gegevens zijn 
opgeslagen op de servers van Amazon Web 
Services, de grootste public cloud provider ter 
wereld.

+ Eenvoudig koppelen met andere software: 
in het Exact Online App Center kunt u software 
van andere partijen eenvoudig koppelen aan 
Exact Online voor nog meer automatisering.
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Worden de IT-middelen gedeeld?
Cloudsoftware vervangt uw lokaal geïnstalleerde software. 
In plaats daarvan staat het op state-of-the-art servers in 
zwaarbeveiligde datacenters. Hier wordt het onderhouden 
door een gecertificeerde hosting provider. Hier wordt de 
hardware gedeeld met andere aanbieders van cloudsoftware. 
Dat zorgt er weer voor dat u altijd werkt met de laatste 
hardware, tegen een fractie van de kosten.

Word onderhoud automatisch en centraal uitgevoerd?
De cloud is speciaal ontworpen om u het leven makkelijker te 
maken. Het zelf (laten) installeren en updaten van uw software 
is verleden tijd. Dat wordt allemaal voor u gedaan door de 
softwareleverancier. De hosting provider zorgt weer voor het 
onderhoud van de servers en geautomatiseerde noodback-
ups. Daar hoeft u zich dus geen zorgen meer over te maken.

Kunt u overal makkelijk bij uw gegevens? 
Dankzij de cloud kunt u overal en altijd bij uw gegevens. Vanaf 
elke browser op zowel uw smartphone als uw tablet, laptop of 
desktop pc. Als u maar een internetverbinding heeft.

Is de software makkelijk te koppelen?  
De cloud maakt het makkelijk om gegevens uit wisselen met uw 
favoriete online software en services. Zo kunt u bedrijfssoftware 
samenstellen die precies bij u past. Dan laat u uw hele 
organisatie van de cloud profiteren.

Kunt u de software zelf beheren?   
Bij cloudsoftware betaalt u alleen voor wat u gebruikt. U sluit een 
flexibel (maand)abonnement online af. U houdt de volledige 
controle, zonder dat er een IT’er aan te pas hoeft te komen. U 
kunt direct beginnen en bijvoorbeeld meteen gebruikers en 
functies toevoegen (of verwijderen). Daar heeft u niemand 
anders voor nodig.

De cloud is populair! Dat blijkt wel uit de talloze bedrijfssoftwarepakketten die als 
cloudsoftware worden aangeprezen. Maar staan ze allemaal wel 100% in de cloud?  
 
Zo niet, dan profiteert u niet van alle voordelen van de cloud. En hoe zit het met uw huidige 
bedrijfssoftware? Staat die eigenlijk wel 100% in de cloud? Stel uzelf de volgende vragen en 
loop de checklist na. 

100% cloud? 
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Meerwaarde voor uw cliënten

U wilt uw meerwaarde bewijzen in financiële 
dienstverlening. Exact maakt uw handen vrij voor 
hoogwaardig advies. Door u een beveiligde online 
omgeving te bieden voor overleg met uw cliënten. 
Een omgeving waarin u de rolverdeling flexibel kunt 
vastleggen: wie heeft toegang, wie boekt, wie kijkt 
mee? Een omgeving waarin u efficiënt kunt werken en 
samenwerken.

Digitaal gemak
Onze software helpt u bij het succesvol samenwerken met 
uw cliënt. Voer administratieve taken veel efficiënter uit met 
No hands accounting en maak uw cliënten tevreden met 
digitaal gemak en inzicht. Hou meer tijd over voor proactief 
advies en creëer nieuwe kansen om extra diensten aan te 
bieden met Exact. Exact voor Accountancy is de oplossing 
voor accountants- & boekhoudkantoren. 
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Waarom kiezen voor  Exact  
voor Accountancy? 

Onze software helpt u bij het succesvol  samenwerken 
met uw cliënt. Voer administratieve  taken veel efficiënter 
uit met No hands accounting  en maak uw cliënten 
tevreden met digitaal gemak  en inzicht. Hou meer tijd 
over voor proactief  advies en creëer nieuwe kansen 
om extra  diensten aan te bieden met Exact. Exact voor  
Accountancy is de oplossing voor accountants- &  
boekhoudkantoren.

Slimme automatisering
Invoer- en controlewerk is enorm arbeidsintensief.   
Dit automatiseert u met No hands accounting.  Facturen worden 
gescand, herkend en door de  robot automatisch toegewezen. 
UBL-facturen  worden nog sneller verwerkt via PEPPOL. Elke  
ochtend zijn de bankafschriften verwerkt dankzij  suggesties 
voor of toewijzing aan de juiste  grootboekrekening. Dat weet de 
robot door  eerdere transacties. Zo helpen we u in het  bedienen 
van nog  
meer cliënten. 

Waardevol bedrijfsadvies
Door Exact voor Accountancy te koppelen aan  de administratie 
van klanten heeft u real-time  inzicht in de cijfers van uw 
cliënten. Bepaal de  succesfactoren en stel per cliënt  specifieke 
dashboards op die u online deelt.  Door KPI’s te vergelijken 
herkent u sneller signalen  die u direct kunt bespreken met de 
cliënt.
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De verschillen 
tussen  
on-premise, 
gehoste en  
cloudsoftware

U heeft de keuze uit 3 mogelijkheden: 
 + On-premise software 
 + Gehoste software 
 + Cloudsoftware 

Het verschil tussen de laatste twee is niet  altijd 
direct duidelijk omdat bij beide modellen 
de bedrijfssoftware online staat. Maar de 
verschillen zijn enorm. We zetten ze voor u op 
een rij.

On-premise software
Dit type software draait op een server in uw 
eigen bedrijfspand of een eigen server in een 
extern datacenter. U bent zelf verantwoordelijk 
voor installatie, onderhoud van de applicatie en 
de IT-infrastructuur. Om bij uw bedrijfsgegevens 
te kunnen, moet u in bijna alle gevallen software 
op uw eigen systemen installeren.  Online 
toegang krijgt u bijvoorbeeld alleen  via een 
VPN-verbinding. Bij on-premise  software wordt 
vaak nog gewerkt met  traditionele prijsmodellen. 
Dat betekent een  grote investering vooraf voor 
de licentie.  Dan moet het nog uitgerold worden 
(extra  consultancykosten!) en daar komen 
ook nog eens de jaarlijkse onderhoudskosten  
bovenop. Om nog maar te zwijgen over de 
onvermijdelijke hardwarekosten.

Gehoste software
Dit staat voor bedrijfssoftware die gehost 
wordt door een leverancier. Dit betekent in 
principe hetzelfde als on-premise software, 
met het verschil dat het niet op uw eigen server 
staat, maar in een datacenter. Het komt ook voor 
dat u bijvoorbeeld uw eigen hardware in het 
datacenter van de aanbieder zet. Dit wordt dus 
ook single-tenant genoemd.  U kunt wel online bij 
uw bedrijfsgegevens,  maar daarvoor moet u in 

bijna alle gevallen inloggen via bijvoorbeeld een 
VPN-verbinding. De uitzondering op deze regel is 
gehoste  web-based bedrijfssoftware. Daar kunt u 
wel bij via een browser. Maar let op: want het kan 
voorkomen dat niet alle besturingssystemen en 
browsers worden ondersteunt. Dat komt doordat 
deze software vaak uit het pre-SaaS tijdperk 
stamt.

Cloudsoftware
Zoals we dat in het vorige hoofdstuk uitgelegd 
hebben, leeft echte cloudsoftware 100% in de 
cloud. Het moet dus om multi-tenant SaaS 
gaan. U sluit een (maand)abonnement af en laat 
het onderhoud van zowel de software als de  
hardware over aan de softwareleverancier en 
de hosting provider. U hoeft niets te installeren.  
U logt gewoon in via de browser vanaf elke 
computer, tablet of smartphone die u heeft. 
U betaalt alleen voor wat u gebruikt. Deze 
abonnementen zijn makkelijk aan uw wensen 
aan te passen zonder dat u een IT’er hoeft in 
te schakelen. Het is makkelijk aan uw favoriete 
online software en services te koppelen.



Exact inspireert kmo’s om te groeien. Zij dragen de economie, wij 
ondersteunen  ze daarbij. Net als onze klanten is Exact niet bang voor het 
onbekende. We  zijn ambitieus en lopen graag voorop. We kennen de 
uitdagingen en maken  software om die te overwinnen. Onze innovatieve 
oplossingen zijn toegespitst  op de bedrijfsbehoeften van onze klanten. 
Exact biedt kmo’s en hun accountants  overzicht over vandaag en inzicht 
in morgen. Zo helpen we onze klanten van  over de hele wereld om hun 
ambities te realiseren.

Exact. Cloud business software.
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