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Checklist

Sta je op het punt om voor het eerst boekhoudsoftware
aan te schaffen of ben je op zoek naar vervanging van
je huidige applicatie? Dan zijn er een aantal punten die
je vóór je aan de selectie begint, goed op een rijtje wilt
zetten. Belangrijkste is dat je bedenkt wat je echt nodig
hebt (je eisen) en wat prettig zou zijn om te kunnen (je
wensen). Wil je bijvoorbeeld automatisch facturen kunnen
genereren en betaalherinneringen sturen, of is het handig
als je je gegevens (bijvoorbeeld de uren van je personeel)
ook met een app kunt doorgeven? Wil je het programma
met meerdere mensen gebruiken, of is het alleen voor jou?
Onderstaande checklist helpt je op weg.
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software welke koppelingen jij nodig hebt om 
efficiënt te kunnen werken: 

 + Afrekensystemen
 + Analyse & rapportage
 + Banken
 + CRM (Customer Relationship Management)
 + Documentbeheer
 + eCommerce
 + Facturen & onkosten
 + Financieel management
 + Fiscaal
 + Kamer van Koophandel
 + Klanten
 + Leveranciers
 + Logistiek & productie
 + Product informatiemanagement
 + Project & tijdsregistratie
 + Salaris & HR
 + Scan & Herken
 + Webwinkels

Prijsstelling  
Online boekhoudsoftware wordt geleverd in de 
vorm van abonnementen waarbij je per periode 
een vast bedrag betaalt om met één of meerdere 
personen gebruik te maken van (delen van) de 
software. Je hebt geen opstartkosten en na het 
afsluiten van het abonnement kun je meestal 
direct aan de slag. Let voor wat betreft het 
vergelijken van prijzen van diverse aanbieders op 
de volgende dingen:

 + Verschil in abonnementsprijs kan ook liggen 
in het feit dat je alleen toegang krijgt tot 
bepaalde functionaliteit en dat je extra betaalt 
voor andere dingen die je ook nodig hebt. 
Zorg er dus voor dat je appels met appels 
vergelijkt.

 + Betaal je per (soort) gebruiker (verschillende 
gebruikers kunnen toegang hebben tot 
bepaalde onderdelen van de software), per 
koppeling, voor aantal te versturen facturen 
etc. 

Samenwerking met je accountant of
boekhouder
Online boekhoudsoftware maakt het mogelijk 
om als ondernemer je accountant of boekhouder 
toegang te geven tot jouw boekhouding zodat 
hij/zij kan meekijken. Jullie hebben daarmee 
samen altijd zicht op jouw financiële situatie en 
een accountant/boekhouder kan waar nodig 
advies geven op basis van up-to-date gegevens. 
Ook kan opgebouwde data
eenvoudig worden uitgewisseld.

Koppelingen
Een groot voordeel van online boekhoudsoftware 
is dat je eenvoudig koppelingen met andere 
systemen kunt realiseren. Deze integraties 
worden in de meeste gevallen standaard 
meegeleverd. Dit betekent dat je bij het voeren 
van je boekhouding zo min mogelijk gegevens 
hoeft over te tikken, het sneller en realtime is 
en er bijna geen ruimte meer is voor fouten. 
Inventariseer vóór aanschaf van de nieuwe 



Vreemde valuta
Voor als je zaken 
doet met het 
buitenland en 
gebruik maakt van 
vreemde valuta. 
Je wilt daarbij 
de mogelijkheid 
hebben om zelf alle 
mogelijke valuta’s 
aan te maken en te 
beheren.

Prijzen & kortingen
Mogelijkheid om 
prijslijsten en
kortingsgroepen 
vast te leggen in 
de boekhouding. 
Bijvoorbeeld 
een standaard 
kortingspercentage 
voor een groep vaste 
klanten.

Boekhouding
 + Kas-, bank-, giro- 

en memoriaalboek
 + In- en 

verkoopboek
 + Grootboek 

Bankieren
 + Dag-, periode- en 

jaarafsluiting
 + Btw- en ICP-

aangifte
 + Rapportages
 + Integratie met 

Excel
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Checklist
Goed gereedschap is het halve werk – dat geldt zeker ook voor het doen van je boekhouding. Een belangrijk onderdeel van ‘boekhoudgereedschap’ is de 
functionaliteit. Wat moet je in je boekhouding kunnen verwerken om een goed beeld te hebben van je bedrijf? Aan welke wet- en regelgeving moet je voldoen? 
Bepaal daarnaast welke functionaliteit jou helpt om efficiënt te werken en tijd en geld te besparen.

Relatiebeheer
Beheren van 
prospects, klanten 
en relaties. 
Eenvoudig vast te 
leggen informatie 
per klant waardoor 
je altijd de juiste 
contactinformatie op 
één centrale plek tot 
je beschikking hebt.

Facturatie
Professionele, 
digitale facturen 
versturen via je 
boekhoudpakket.

Kostenplaatsen en 
dossiers
Kosten uitsplitsen 
over bijvoorbeeld 
verschillende 
afdelingen en zelf 
te bepalen sub-
administraties.

Budgetten en 
prognoses
Vastleggen van de 
geschatte kosten/
opbrengsten. 
Mogelijk voor 
grootboek-
rekeningen, 
kostenplaatsen en 
dossiers.

Btw- en ICP-
aangiftes
Automatische 
koppeling met de 
Belastingdienst 
waardoor je met één 
druk op de knop de 
complete Btw- en 
ICP-aangifte kunt 
versturen.

E-facturatie 
snel, betrouwbaar en 
goedkoop factureren; 
de snelste weg naar 
een betere cashflow.

Debiteurenbeheer
een tool die 
ondersteunt bij goed 
debiteurenbeheer 
betekent op tijd 
betaald krijgen, een 
goede klantrelatie 
behouden en 
administratieve lasten 
verminderen.

Abonnementen- 
beheer
Voor een juiste 
verwerking van de
abonnementen-
administratie

Automatische 
incasso
Te gebruiken 
wanneer je 
klantenautomatisch 
wilt incasseren.

Activa
Te gebruiken voor 
afschrijvingen van 
vaste activa zoals 
gebouwen, inventa-
ris etc. Verschillende 
afschrijvings-
methoden moeten 
daarbij mogelijk zijn.

Project-
management 
Digitaliseer 
je project 
management en 
urenregistratie en 
koppel direct aan 
je boekhouding. 
Zo werk je slimmer 
en efficiënter aan 
projecten. Ga 
voor meer inzicht, 
gezonde marges en 
altijd blije klanten.
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Doe het samen met Exact  

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van ondernemers. Daarom 
inspireert Exact het mkb om te groeien. Ondernemers dragen 
de economie, wij helpen daarbij. Exact helpt je met advies, 
consultancy, trainingen en ondersteuning. Wij geven je graag 
toegang tot onze ervaring en expertise. Zo ondersteunen wij de 
groei en uitdagingen van jouw bedrijf.

Lees meer over Exact Online Boekhouden op onze website. 
of bekijk de demovideo:

Exact Online Boekhouden proberen?
Probeer het 30 dagen gratis

https://www.exact.com/nl/producten/boekhouden
https://www.exact.com/nl/producten/boekhouden/demo
https://www.exact.com/nl/producten/boekhouden/probeer/plus
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Exact Software Nederland B.V. 

Molengraaffsingel 33 
2629 JD  Delft
The Netherlands
Tel: 0800 - 66 54 631 
E-mail: info@exact.nl
Website: www.exact.com/nl

Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie, wij 
ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb 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 het mkb 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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https://www.exact.com/nl/software/boekhoud-gemak

