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Documentindicator in overzichten



Configureren matching criteria voor betere herkenning EN snellere

verwerking

Herkenning dagafschriften



Nieuwe telefoonselectie



Voordelen:

• In lijn met wet- en regelgeving (april 2019)

• Veilig

• Snelle verwerking

• Kostenefficiënt

• Betere cashflow

Electronisch factureren via 



Update proposities



Exact Private Cloud



• Overname Parentix in 2018

• Nauwe samenwerking op het gebied van cloud-innovatie, support 

en introductie van nieuwe diensten

• Propositie verder ontwikkeld 

• Vanaf dit najaar nieuwe propositie Exact Private Cloud voor Exact 

Financials 

Exact Private Cloud



Optimale inkoopprocessen met 
Exact Purchase to Pay Premium



Geen zicht op verplichtingen

Geen grip op kosten & uitgaven

Eenmalige leveranciers

Geen zicht op contracten en uitnutting

Veel onnodige werkzaamheden bij factuurverwerking



Grip op kosten
Vloeiend bestel 

proces

Beheersing 

contracten

Strategische 

inkopen /  

leveranciers

EXACT PURCHASE TO PAY PREMIUM

# leveranciers / Kosten

Besparen op inkopen

Minder leveranciers

Volwassenheid organisatie

Besparen op

‘verwerkingstijd van 

bestelling tot betaling’  



EXACT 

FINANCIALS

EXACT 

PURCHASE TO PAY PREMIUM

INKOOPFACTUREN (BOEKINGEN)

STAMGEGEVENS

BUDGETTENCONTRACTEN BESTELLEN FACTURATIE



• Bespaar 75% verwerkingstijd en 5% op inkoopkosten

• Controle & grip op het inkoopproces

• Een gebruikersvriendelijk inkoopproces

Meer weten? Bezoek de volgende sessies:

• 12:10 – 12:35 Een kijkje in de procurementkeuken van Exact

• 15:10 – 15:35 Optimaliseer en automatiseer het volledige inkoopproces met Exact Purchase

to Pay

Exact Purchase to Pay Premium



Declareer correct en snel met Exact 
Expense Management



Gedoe met bonnetjes

• Vertraagd inzicht in kosten & uitgaven

• Risico op lagere marges

• Tijdrovend & bron van frustratie

• Hoge verborgen kosten



Inefficiënt

Het duurt gemiddeld 

23 minuten om een 

handmatige declaratie 

te verwerken.

22% van de 

declaraties bevat een 

fout en vereist extra 

werk.

Het duurt gemiddeld

15 minuten om een 

fout te corrigeren

Kosten om 1 

handmatige declaratie 

te verwerken kunnen 

oplopen…



Inefficiënt

€23

Het duurt gemiddeld 

23 minuten om een 

handmatige declaratie 

te verwerken.

22% van de 

declaraties bevat een 

fout en vereist extra 

werk.

Het duurt gemiddeld

15 minuten om een 

fout te corrigeren

Kosten om 1 

handmatige declaratie 

te verwerken kunnen 

oplopen…





• Eenvoudig declareren

• Conform onkostenbeleid

• Grip over creditcarduitgaven

• Automatiseer buitenlandse btw-teruggave en bespaar tot 20% per 

business trip

• Volledig inzicht in kosten en uitgaven geeft grip en verhoogt je 

marges

Meer weten? Bezoek de volgende sessies:

12:10 – 12:35 Een kijkje in de procurementkeuken van Exact

12:55 – 13:20 Tips voor 75% tijdsbesparing op je declaratieproces

Bespaar 75% van de verwerkingstijd



Exact Salaris Plus



• Ontwikkeld in samenwerking met Loket in 2018

• Stroomlijn de complete HR-cyclus: van onboarding tot talent management en uitstroom, 

geïntegreerd met de salarisadministratie

Meer weten? Bezoek de volgende sessie:

• 14:15 – 14:40 Exact HR Salaris Plus voor (non-profit) dienstverleners

Exact Salaris Plus



Exact Consolidatie



Exact Consolidatie

Voordelen

• Eén centrale bron

• Inzicht in cijfers

• Een heldere audit trail

• Flexibel & aanpasbaar

Meer weten? Bezoek de volgende sessie:

14:25 – 14:50 Het gemak van een consolidatietool



Ard Apeldoorn

Roadmap 7.28



Beschikbaarheid

• Eind Q1 2020 Start controlled release

• Eind Q2 2020 Algemeen beschikbaar

Focus

• Kwaliteit

• Technology adaption

• Wetgeving / Localisatie

• Functionaliteit

Planning 7.28



• Aantal open bugreports < 10

Kwaliteit



OpenEdge 12.1

PASOE in 7.27 al i.c.m. 11.7

SAML 2.0

Afhankelijk van OpenEdge 12.1 met PASOE

Oracle 18c

Technology adaption

Reguliere security test

Uitgevoerd door PWC



Invoice Gateway

Ontvangen van facturen

Bank Gateway

Inlezen van bankafschriften

Wetgeving / Localisatie



• Voortgangsindicator: Laatste verwerkingsfuncties

• 'Multiple select' voor rapportage criteria

• Vernummeren voor meer stamgegevens (o.a. voor AVG)

• Verschillende verbeteringen m.b.t. taakplanner

Functionaliteit





12:10 – 12:35 Een kijkje in de procurementkeuken van Exact 

theater 12

12:30 – 12:55 Meer productiviteit en efficiëntie met de AI 

gedreven Chatbot theater 4 

12:55 – 13:20 Tips voor 75% tijdsbesparing op je 

declaratieproces theater 12

16:00 – 16:20 Meer productiviteit en efficiëntie met de AI 

gedreven Chatbot theater 5

14:25 – 14:50 Het gemak van een consolidatietool theater 12

14:15 – 14 :40 Exact HR Salaris Plus voor (non-profit) 

dienstverleners theater 11

15:10 – 15:35 Optimaliseer en automatiseer het volledige 

inkoopproces met Purchase to Pay theater 12

Tips 



EINDE


