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42% 34%

31% 29%

28% 25%

46%

Kostenverlaging Kostenbeheersing Betalingsgedrag 
klanten

Verlagen 
administratieve druk

Kwaliteit product en 
dienstverlening

Het vinden van nieuwe 
klanten

Financiële 
prognoses

Het beheren van je 
cashflow

UW UITDAGINGEN VANDAAG
Bron: Cloud Barometer onderzoek 2016
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Nieuw overzicht Verwachte omzet abonnementen

Dag facturering bijwerken voor meerdere abonnementen

Verbeteringen aan de pagina Retour verkoop

De dag van facturering kan gewijzigd worden bij het aanmaken of bewerken van een abonnement

Herinneringen verzenden toegevoegd voor Starter-gebruikers

Wijzigingen aan het overzicht van de verkoopmarge

De eigenaar of aandeelhouders van een relatie registreren

Opmerkingen voor afleveradres toevoegen aan lay-outs van verkooporders en offertes

Eenvoudig verkooporders afdrukken en e-mailen

Verplaatsingsadvies nu beschikbaar in Voorraadposities

Lay-outs deactiveren zodat anderen ze niet kunnen gebruiken

CRM en Documentbeheer nu beschikbaar in Exact Online voor Accountancy

Nieuwe Cliënt cockpit

Rechten beperken om documenten te verwijderen

Verbetering aan de pagina Drop shipment retour

Ontvanger van gefactureerde abonnementen wijzigen

Bedrag exclusief btw bekijken op de pagina's Te factureren en Te ontvangen facturen

Meervoudige goederenleveringen

Aantal artikelen in abonnement wordt nu weergegeven op abonnementsfacturen

Nieuwe artikelen worden gekoppeld aan standaardmagazijn

Een work breakdown structure (WBS) aanmaken op basis van een offerte 

Verwerkte voorraadtellingen afdrukken

Meer dan de hoeveelheid bestelde artikelen ontvangen of factureren

Bestelregel kan niet worden bewerkt na goederenontvangst

Groeperen op ordernummer en ordernummers bekijken voor grootboekkaarten

Knop Bewaren toegevoegd aan verkoop invoerpagina's 

Projectgegevens toegevoegd aan lay-out voor offertes

Prijzen van abonnementen gemakkelijker bijwerken 

Boekingen voor uitgestelde omzet kunnen aan uw abonnement worden gekoppeld

Boekingen voor uitgestelde omzet kunnen aan uw project worden gekoppeld

Functionaliteit voor het corrigeren van gefactureerde tijdsinvoer is beschikbaar

Wekelijkse invoer is verbeterd

De rol Planning voor jezelf onderhouden is beschikbaar

De projectplanning naar externe accounts verzenden 

Functionaliteit voor het verwijderen van factuurvoorstellen en factuurvoorstelregels toegevoegd 

Rapport Onderhanden werk - Facturering beschikbaar 

Financiële periode wijzigen voor factuurvoorstellen

Nieuwe filters en velden toegevoegd aan het overzicht van medewerkers 

Verbeterde weergave van pagina Factuurvoorstelregel 

Gegevens over laatste projectcode toegevoegd aan veld Projectcode 

Informatie over Work Breakdown Structure (WBS) op urenstaat 

Informatie over Work Breakdown Structure (WBS) op factuurspecificatie 

Tijd- en kosteninvoer en doorbelasten kunnen nu geblokkeerd worden voor WBS 

De kosten van uw oorspronkelijke offertes kopiëren

De pagina Goederenlevering - Nieuw is gewijzigd 

De functie Aanmaken werkorder is aangepast voor het accepteren van offertes 

Wijzigingen aan werkorders 

Werkorders eenvoudig vrijgeven 

Smart shopfloor app

Ondersteuning van G-Rekeningen

ING Betalingen vanuit Exact Online

Vernieuwde Mijn Cockpit

Tijdlijn 100+
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Bankieren

Blijf up to date en krijg 
meer grip op je cashflow 
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1. Koppel met bunq 2. Maak een betaling

Real time bankieren

3. Betaling ingelezen en klaar voor afhandeling
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App Center

Aanvullende software en 
diensten 
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Timeline

Beter samenwerken en 
verhoog je dienstverlening 
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Machine learning & digitale assistent

Zelf lerend systeem
Intelligente persoonlijke 

assistent 
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Thank you and see you all next year!
EXACT LIVE 2016



Wilt u meer informatie ontvangen over dit 
onderwerp? 

Laat dan bij de uitgang uw badge scannen!




