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Met Exact kom je 
samen verder
43% van de kmo’s geeft aan dat online 
samenwerken met hun boekhouder 
belangrijk is. Dat is logisch in een wereld 
waarin we bijna alles realtime kunnen 
doen en volgen. Ondernemers willen 
dezelfde snelheid en dienstverlening als 
het gaat om de verwerking en controle 
van hun boekhouding. Exact ondersteunt 
accountants- en boekhoudkantoren met 
gebruiksvriendelijke tools voor slim, online 
samenwerken. In deze brochure lees je alles 
over de mogelijkheden.
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Wat is slim samenwerken?
Als je slim samenwerkt wissel je via de software informatie 
uit met klanten. Denk aan het doorgeven van bonnen en 
facturen die automatisch in de boekhouding komen voor 
verwerking. Ontbreekt er een document, zoals een factuur 
of een rekening van een lunch, dan vraag je die gemakkelijk 
op via de software. Overzichtelijke dashboards bieden je 
inzicht. Samen met je klant bepaal je welke informatie erin 
komt te staan. Ook het goedkeuren van documenten zoals 
aangiftes en aankoopfacturen doet je klant gemakkelijk 
online.

Wat levert slim samenwerken op?
Vereenvoudig de samenwerking door contact te leggen via 
de software. Geen tussenkomst van andere oplossingen, 
maar doelgericht communiceren. Automatisering 
verkleint de kans op fouten en zorgt dat je tijd overhoudt. 
Je personeel krijgt meer uitdaging en je kan je klant 
ondersteunen met relevant advies gebaseerd op actuele 
gegevens.



Slim samenwerken 
in drie stappen 

Volg dit stappenplan en ga aan de slag met 
online samenwerken. 

1 Start met het standaardiseren van je interne 
boekhoudprocessen. 

2 Sluit je klanten aan op jouw Exact Online 
Boekhouden-omgeving en koppel die aan de 
bank van je klant. Bespreek onderling wie wat 
doet. 

3 Laat klanten hun boekhouding digitaal 
aanleveren. De aankoopfacturen staan dan 
direct als boekingsvoorstellen klaar in Exact 
Online Boekhouden en worden automatisch 
toegewezen aan de juiste grootboekrekening.

Intern is het zo dat we er een veel 

betere rapportage door krijgen. 

De samenwerking met de klant is ook 

veel intenser, veel meer up-to-date.” 

HTB Bedrijfsadviseurs , Wendy Leroy
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De samenwerkings-
mogelijkheden 
met Exact 
 
De manier waarop je samenwerkt met je 
klant bepaalt hoeveel waarde je kantoor kan 
toevoegen. Het is dus belangrijk om de juiste 
samenwerking te kiezen voor elke klant. 
Hieronder lees je alles over de mogelijkheden. 

Scenario 1: 

Je klant werkt met het Exact-
boekhoudprogramma
 
Als je klant zelf de boekhouding doet met Exact 
Online Boekhouden, dan kan je zijn boekhouding 
koppelen aan je eigen Exact Online Boekhouden-
omgeving. Zo krijg je volledig toegang tot de 
gegevens en de functies die je klant gebruikt. 
Bovendien kan je heel gemakkelijk boekhoudtaken 
onderling verdelen. Je krijgt proactief signalen voor 
zelfgekozen KPI’s. Zo ondersteun je klanten door 
belangrijke kansen en risico’s tijdig te signaleren. 
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Scenario 2: 

Je klant werkt met sectorgerichte software 
van Exact 

Duizenden ondernemers werken met de 
sectorgerichte software van Exact voor onder 
meer Handel, Productie, Zakelijke dienstverlening 
en Bouw. Daarmee beheren ze hun primaire 
processen zoals voorraadbeheer, projectbeheer 
en productie. Dat alles gekoppeld aan de 
boekhouding. Koppel je sectoroplossing aan je 
eigen omgeving zodat je volledig zicht hebt op 
de boekhoudkundige en primaire processen. Je 
kan signalen instellen voor zelf te bepalen KPI’s. 
Die bieden je context voor relevant bedrijfsadvies. 
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Scenario 3: 

Je klant gebruikt Mijn[Kantoor]
 
Werk online samen aan boekhoudtaken met 
Mijn[Kantoor]. Deze samenwerkingstool biedt 
digitaal gemak voor je klanten. Ze kunnen heel 
eenvoudig hun bonnen en facturen rechtstreeks 
uploaden op elk gewenst moment. Ook via hun 
smartphone. Met de chatfunctie vraag je je klant 
gemakkelijk om ontbrekende bonnetjes. En die 
vind je na aanlevering direct terug bij de boeking. 
Btw-aangiftes laat je eenvoudig goedkeuren. Tot 
slot bied je jouw klanten realtime inzicht in hun 
financiële positie en kan je samen met je klant juiste, 
actuele cijfers bekijken en nieuwe kansen signaleren. 
De Samenwerken of Samenwerken Uitgebreid 
klantboekhoudingstype binnen Exact Online 
Boekhouden hebben standaard een Mijn[Kantoor] 
gebruiker.
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Het verwerken van 
aankoopfacturen met 
Exact gaat 73% sneller

Het verwerken van 
verkoopfacturen met 
Exact gaat 88% sneller

Manueel 
seconden

Manueel 
seconden

Samenwer-
kingstools 
seconden

Samenwer-
kingstools 
seconden

Bespaar tijd met slim 
samenwerken
 
 
Met slim samenwerken bespaar je tijd omdat manueel 
invoerwerk niet meer nodig is. Hoeveel? Dat zie je hieronder.

De resultaten kwamen tot stand door een analyse van 
anonieme Exact crowd data, interviews en validatie met 
gebruikers.

Wij hebben Exact gekozen om 

beter te kunnen samenwerken 

met onze klanten.”

Vandelanotte, Tom Vandenbroucke
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Exact biedt ons de 

mogelijkheid om, ongeacht 

de locatie, toegang te hebben 

tot boekhouddossiers. 

Deze oplossing sluit perfect 

aan bij onze behoeften. 

Acco Accountantskantoor, Geert Famaey

Bespreek de ideale 
samenwerkingsvorm 
met je klant
 
 
Nu je de verschillende samenwerkingsvormen kent, is het 
tijd om je klanten te informeren over de mogelijkheden 
van Exact. Bel hen op en vraag naar hun ideale manier van 
samenwerken met je kantoor. Licht de mogelijkheden 
van de tools toe en houd daarbij rekening met het 
aantal medewerkers, de aanwezige boekhoudkennis, 
de complexiteit van de boekhouding en de sector waarin 
je klant werkzaam is. Wil je dat wij met je meedenken? 
Neem dan contact op met je accountmanager.



Exact Software Belgium B.V.B.A.

Koningin Astridlaan 
1780 Wemmel
België
 
Tel.: +32 2 711 15 11
E-mail: info@exact.be
Website: www.exact.com/benl/software

Exact inspireert kmo’s om te groeien. Zij dragen de economie, wij 
ondersteunen hen daarbij. Net zoals kmo’s is Exact niet bang voor 
het onbekende. Wij zijn ambitieus en lopen graag voorop. Wij 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 over de hele 
wereld om hun ambities te realiseren.

Exact. Cloud business software.
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