Getting Started Service

Goed van start met
Exact voor Boekhouden
Nieuw bij Exact voor Boekhouden?

Hoe ziet een Getting Started
traject eruit?

Ga goed van start met de Getting Started Service. Een
consultant neemt het huidige proces onder de loep en

1. Maak vooraf kennis met Exact Online

begeleidt je bij het opzetten van een goede inrichting en het

door een kosteloze online training

overzetten van data. Aan de hand van de checklist zorgt de

te volgen.

consultant dat alle relevante onderdelen voor een optimale
inrichting worden behandeld. Zo ben je verzekerd van een
goede start.

2. Bereid je data goed voor in onze
Excel templates zodat de consultant
optimaal kan starten.
3. Intake & inzicht processen door de

De belangrijkste onderdelen:

consultant.

+ Een optimaal ingerichte financiële administratie

4. Inrichten van de administratie.

+ Bankieren

5. Uitleg van de processtappen.

+ Offerte tot facturatieproces

6. Starten maar! Aan de slag met

+ Btw

Exact Online!
7. Antwoord op al je vragen in onze
Support Portal

Op deze Getting Started zijn de
Algemene voorwaarden van toepassing.

Waarbij krijg je ondersteuning?

+

Inrichting van stamgegevens*
Grootboekrekeningen en classificaties**

Onze consultancy diensten
worden standaard op afstand
uitgevoerd.

* Inrichting betreft 1 administratie.
** Bereid je data goed voor in onze
Excel templates zodat de consultant
optimaal kan starten.
*** Maximaal 5.
**** 1 dag consultancy staat gelijk aan
8 uur. 0,5 dag consultancy staat gelijk
aan 4 uur.

Btw-codes
Dagboeken
Betalingscondities
Instellingen
Gebruikers en rechten***
Periode-datumtabel
Relaties**
Artikelgroepen
& artikelen**
+ Controleren
van berekeningen loonperiode en
Lay-outs
loonjournaalpost
Lay-out factuur, herinnering en offerte

+ Definitief maken van de loonperiode

Uitleg van processen en functionaliteiten

+ Correcties met terugwerkende kracht

Beginbalans

doorvoeren (verloning, loonaangifte en

Inkoopproces

pensioenaangifte)

Aanmaken van een relatie***

+ Aanmaken en verzenden van de loonaangifte

Aanmaken van een artikel***

+ Aanmaken en verzenden van de

Mobiele app

pensioenaangifte**

Bankieren

+ Aanmaken van een verlof- en verzuimregistratie

Btw

+ Overzichten
Digitale
brievenbus
Offerte tot facturatie proces
Rapportages
Support portal
Activa, kostenanalyse, valuta en budget

Consultancy ondersteuning

1 dag online
€ 880,-
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