Exact Online | Mini-consults

GOED VOORBEREID AAN DE SLAG MET
EXACT ONLINE VOOR BOEKHOUDEN
BANKIEREN
Inrichten grootboekrekening bank (max. 5)
Inrichten bankdagboek (max. 5)
Import bankbestand (MT940-formaat, max. 1 boekjaar)

1 uur

Inclusief uitleg van de volgende onderdelen:
• Bankboekingen doen
• Bankieren
• Betalingen doen
• Werken met toewijzingsregels
• Bankkoppeling aanvragen
BOEKEN
Uitleg over het invoeren van boekingen in de volgende dagboeken:
memoriaal, inkoop, verkoop, bank en kas.

1 uur

Wij helpen je om het maximale uit Exact Online
voor Boekhouden te halen.
Mini-consults
• Let op: een mini-consult doen we altijd op afstand.
• De daadwerkelijke invulling en tijdsbepaling zal altijd in overleg met de
consultant worden bepaald.
• Tijdsindicatie is inclusief inventarisatie en administratieve afhandeling.
• Op dit mini-consult zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Inclusief uitleg van de volgende onderdelen:
• Beginbalans invoeren
• Boekingen verwerken, heropenen en verwijderen
• Werken met boekingsverslagen, de grootboekkaart en het boekingenoverzicht
BTW
Inrichten grootboekrekeningen btw (Max. 20)
Inrichten btw-codes (Max. 20)
Inclusief uitleg van de volgende onderdelen:
• De btw-codes in boekingen gebruiken
• Werken met btw-overzichten
• De btw-aangifte en ICP-aangifte

1 uur voor standaard
btw-codes van Exact
2 uur voor handmatige
aanmaak btw-codes

IMPORTEREN
Met CSV-bestanden:
• Grootboekrekeningen (max. 500) en classificaties (max. 50)
• Relaties (max. 500)
• Contactpersonen (max. 500)
• Artikelen (max. 5000) en artikelgroepen (max. 100)

2 uur
2 uur
2 uur
3 uur

Met Microsoft Excel-bestanden:

• Grootboekrekeningen (max. 500) en classificaties (max. 50)
• Relaties (max. 500)
• Contactpersonen (max. 500)
• Artikelen (max. 5000) en artikelgroepen (max. 100)
• CSV/Excel transacties (max. 5 bestanden á 1000 regels) *

1 uur
1 uur
1 uur
2 uur
4 uur

LAY-OUTS
Inrichten van 1 lay-out en 1 revisie van 1 lay-out
Inrichten van 1 Word merge lay-out en 1 revisie van 1 Word merge lay-out**

2 uur
4 uur

Prijs
De minimale duur van een mini-consult is 1 uur

€ 105 per uur

*Na het overhandigen van de ingevulde bestanden, onder voorbehoud van aangeleverde kwaliteit. Inclusief aanmaken max. 2 import-definities zonder onderhoud.
Exclusief import gerelateerde stamgegevens.
** Na overhandigen voorbeeld lay-out.
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