Slim
samenwerken
met je klanten
Exact Online Boekhouden

Met Exact kom je
samen verder
43% van de mkb’ers geeft aan dat online
samenwerken met zijn boekhouder
belangrijk is. Niet vreemd in een wereld
waar we zo’n beetje alles in real time
kunnen doen en volgen. Ondernemers
willen dezelfde snelheid en service als
het gaat om de verwerking en controle
van hun administratie. Exact ondersteunt
accountants- en administratiekantoren met
makkelijk werkbare tools voor online en dus
slim samenwerken. In deze brochure lees je
alles over de mogelijkheden.
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Wat is slim samenwerken?
Met slim samenwerken wissel je via de software
informatie uit met klanten. Denk aan het doorgeven
van bonnen en facturen die automatisch in de
administratie komen voor verwerking. Ontbreekt er een
document, zoals een factuur of een pinbon van een
lunch, dan vraag je die makkelijk op via de software.
Inzicht verstrek je via overzichtelijke dashboards.
Samen met je klant bepaal je welke informatie erin
komt te staan. Ook het goedkeuren van documenten
zoals aangiftes en inkoopfacturen doet je klant
makkelijk 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 ook fijn: je kan je klant ondersteunen met relevant
advies gebaseerd op actuele data.
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Slim samenwerken
in 3 stappen
Volg dit stappenplan en ga aan de slag met
online samenwerken.
1

Start met het standaardiseren van je interne
administratieve processen.

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

Klanten kiezen voor
Exact Online vanwege de
gebruiksvriendelijkheid en het
eenvoudig kunnen koppelen met
andere systemen.”
Hugo Everaerd, Crowe Horwath Foederer

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

De samenwerkingsmogelijkheden
met Exact
De manier waarop je samenwerkt met je
klant bepaalt hoeveel waarde jouw kantoor
kan toevoegen. Het is dus zaak om de juiste
samenwerking te kiezen bij de juiste 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 kun je zijn administratie
koppelen aan je eigen omgeving. Zo krijg je
volledig toegang tot de data en de functies die
je klant gebruikt. Bovendien kun je heel makkelijk
boekhoudtaken onderling verdelen. Je krijgt
proactief signalen op zelfgekozen KPI’s. Zo
ondersteun je klanten door belangrijke kansen en
risico’s tijdig te signaleren.

Scenario 2
Je klant werkt met Exact branchesoftware
Duizenden ondernemers werken met Exact
branchesoftware voor onder meer Handel, Productie,
Zakelijke Dienstverlening en Bouw. Daarmee
beheren ze hun primaire processen zoals voorraad-,
projectbeheer en productie. Dit alles geïntegreerd
in de boekhouding. Koppel de brancheoplossing
aan je eigen omgeving en je hebt volledig zicht op
administratieve processen en primaire processen. Je
kunt signalen instellen voor zelf te bepalen KPI’s. Die
bieden jou context voor relevant bedrijfsadvies.

Door onze branchegerichte
aanpak met Exact Online
realiseren we jaarlijks
minstens 50% groei.
Arjan Schipperus , RS Finance
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Scenario 3
Je klant werkt met Mijn[Kantoor]
Wil je klant niet zelf boekhouden, maar wel efficiënt
samenwerken met zijn accountant? Dat kan met
Mijn[Kantoor], beschikbaar via de browser en als mobiele
app. Naast het digitaal aanleveren van bonnetjes en
facturen kan je klant via dashboards zicht houden op
kerncijfers en betalingen en transacties goedkeuren.
Bovendien kun je vragen naar ontbrekende gegevens,
direct via de software. Doordat je in Mijn[Kantoor] je
eigen kantoornaam en logo kunt gebruiken, is de app
het visitekaartje van je kantoor. De Samenwerken of
Samenwerken Uitgebreid klantadministraties binnen
Exact Online Boekhouden hebben standaard een
Mijn[Kantoor] gebruiker.

80% van de klanten levert zijn
administratie digitaal aan via
MijnOmnyacc of email.”
Simon Verduin, Omnyacc
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Samenwerken aan
de salarisverwerking
Salarissen verwerken inclusief de verlof en
verzuimregistratie kan ook samen met je klant.
Je klant levert zijn mutaties aan via Mijn[Kantoor].
Die komen dan terecht in de juiste administratie
in Salaris voor Accountancy, de geïntegreerde
salarissoftware voor Exact Online Boekhouden. De
ruim 150 ondersteunde cao’s worden automatisch
geüpdatet. Je klanten kunnen zelf loonstroken en
jaaropgaven aan hun medewerkers verstrekken via
de Self Service app. Met deze samenwerkingstool
is het ook mogelijk om verlof aan te vragen en
declaraties door te geven.
Voordelen van samenwerken aan
salarisverwerking
+ Geen handmatige invoer door digitaal aanleveren
van salarismutaties
+ De salarisadministratie wordt automatisch
verwerkt in de boekhouding
+ Medewerkers van klanten hebben toegang tot
hun loonstroken en jaaropgaaf via Self Service
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Bespaar tijd met
slim samenwerken
Met slim samenwerken bespaar je tijd omdat
handmatig invoerwerk niet meer nodig is. Hoeveel?
Dat zie je hieronder.

Het verwerken van
inkoopfacturen met
Exact is 73% sneller

203

Het verwerken van
verkoopfacturen met
Exact is 88% sneller
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54

Handmatig
seconden

Samenwerkingstools seconden

25

Handmatig
seconden

Samenwerkingstools seconden

De resultaten kwamen tot stand door een analyse van
anonieme Exact crowd data, interviews en validatie
met gebruikers.
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Bespreek de ideale
samenwerkingsvorm
met je klant
Nu je kennis hebt van de verschillende
samenwerkingsvormen, is het tijd om je klanten
te informeren over de mogelijkheden van Exact.
Bel hem op en vraag naar zijn ideale manier
van samenwerken met jouw kantoor. Licht de
mogelijkheden van de tools toe en houd daarbij
rekening met het aantal medewerkers, aanwezige
boekhoudkennis, complexiteit van de administratie
en de branche waarin je klant werkzaam is. Wil je dat
wij met je meedenken? Neem dan contact op met je
accountmanager.

Klanten kiezen voor
Exact Online vanwege de
gebruiksvriendelijkheid
en het eenvoudig kunnen
koppelen met andere
systemen.”
Hugo Everaerd, Crowe Horwath Foederer
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Nodig je klant uit
voor Exact Online
Wist je dat je vanuit Exact Online Boekhouden
je klanten direct kunt uitnodigen voor elk Exact
Online product? Zo werk je slim samen en kun
je de administratie inrichten vóór je klant met
de software aan de slag gaat. Ook wordt de
administratie in kwestie automatisch gekoppeld
aan jouw Exact Online omgeving. Het zelfs
mogelijk om je uitnodigingsmail extra persoonlijk
te maken met eigen logo en tekst. Hiermee
verzeker je je klant van een soepele opstart en
een prettige ervaring met jouw kantoor.
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Exact
Molengraaffsingel 33
2629 JD Delft
Nederland
Tel: 0800 – 66 54 631
Email: info@exactonline.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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