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Uw bedrijf in uw 
broekzak. Apps maken 
het leven gemakkelijker



De wereld van Apps

Vorig jaar waren er meer dan 175 miljard app-downloads, een 
cijfer dat ongeveer 60 procent meer is dan twee jaar geleden



Maakt u gebruik van de Exact Apps?



Het Exact Ecosysteem biedt een volledige bedrijfsoplossing 
aan, dankzij softwareoplossingen, apps genaamd, die met 
Exact samenwerken”



Hoe koppelen?
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De wereld van API’s

API staat voor "Application Programming 
Interface". Het beschrijft een methode waarop 
het ene systeem met het andere kan 
communiceren en informatie kan uitwisselen. 
Eenvoudig gezegd is een API een verzameling 
instructies waarmee je apps met elkaar kunt 
integreren, zodat ze samen kunnen werken.



Manieren van koppelen

1. Zelf bouwen

2. Laten bouwen

3. Via het App Center



Hoe met Exact Online koppelen?
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Voorbeeld Exact Online Handel- Ecosystem

Opportunity Quotation Sales InvoiceSales Order Delivery A/R

Inventory Assembly

ReceiptPurchase Order
Purchase 
Invoice A/P



• Creer uw eigen ERP die mee evolueert met uw bedrijf
• Dubbel werk vermijden!
• Exact Online appcenter:

• Linken zonder veel geld te spenderen
• Apps getest en gecertificeerd door Exact

Uw voordelen



• Exponentiële groei API calls (20miljoen per dag!)
• Reporting tools: advise, inzichten
• E-Commerce: switch offline naar online
• Administratieve digitalisatie (scan & herken)
• Elektronische facturatie
• Sectoroplossingen gelinkt aan Exact 

• Bouw: Bouwsoft
• Automobiel: Xpower – WACSonline
• Advocatuur: Flexsoft – LawCloud
• Scholen: Informat

De trends die ik waarneem



• Zijn al uw oplossingen met elkaar gelinkt?
• Dankzij API’s is dubbel werk is niet meer van deze tijd
• Waar kan het volgens u efficiënter?
• Exact Online app zit in uw abonnement

Gebruik het om de meerwaarden te ervaren?

Mijn boodschap?



Bezoek onze Exact Live partners – Wie zijn ze?



Bezoek onze Exact Live partners – Wie zijn ze?



Waar?

• Q&A café 14:50 – 15:50

• Op de beursvloer bij de partners

Gregory Verhulst
+32 472 27 49 28
gregory.Verhulst@exact.com

Napraten? Graag!

mailto:gregory.Verhulst@exact.com
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