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KLAAR OM TE 
PROFITEREN?
Met het Accountancy Programma word je 
de proactieve adviseur die je klanten zoeken 
en een hoogwaardige service leveren. Neem 
contact op met je account manager, of ga naar 
exactonline.nl/accountancy-programma  
en meld je direct aan.
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Maakt accountants klaar 

voor de toekomst



Hoe werkt het?
Het Exact Online Accountancy Programma bestaat o.a. uit introductievideo’s, 
online trainingen en webinars om direct aan de slag te kunnen met Exact 
Online Accountancy. Je leert alles over de laatste trends en innovaties. 

Bovendien kom je te weten wat er komt kijken bij online boekhouden, zoals 
je klanten dat het liefst willen. De trainingen worden afgerond met een 
examen. Voor elk examen krijgt jouw accountantskantoor een certificering. 
Een mooie manier om je te onderscheiden van de concurrentie.

Waarom meedoen aan het Accountancy Programma?
• E-learning

 Word een expert in Exact Online zodat je optimale service kunt bieden aan 
alle klanten.

• Branchecertificeringen

 Voor elk behaald examen (Zakelijke Dienstverlening, Handel of Productie) 
krijgt je kantoor een waardering in ons partnerprogramma.

• Accountancy Center

 Ondernemers vinden jou, zodat je niet langer alleen op zoek hoeft naar 
nieuwe klanten. Prospects kunnen zoeken op postcode en expertise.

• Gezamenlijke events

 Laat de Exact Online roadshow bij je langskomen. We organiseren samen 
met je kantoor, kennissessies of demonstraties te organiseren op locatie. 

Met dit programma leer je om nog beter advies te geven, ontdek je een 
makkelijke manier om nieuwe klanten te winnen en laten we zien hoe je veel 
efficiënter kunt werken. En het werkt heel simpel.

Alles draait om goed advies
Advies geven? Goed, maar hoe blijf je relevant en zorg je dat je meerwaarde 
blijft leveren? Om beter advies te geven, moet je over de juiste kennis 
beschikken. Een expert zijn in je vakgebied. Laten zien dat je weet hoe alles 
werkt. Wat de nieuwste trends en ontwikkelingen zijn.

WAT IS HET EXACT ONLINE 
ACCOUNTANCY PROGRAMMA?

WORD GEVONDEN
We helpen je te ontwikkelen tot een echte expert. 
Het programma biedt een makkelijke manier om 
nieuwe klanten te werven. Zij vinden jou via het 
Accountancy Center.

SIMPEL EN SNEL
Binnen 1 minuut heb je een profiel aange-

maakt in het Accountancy Center. Met je 

eigen logo, omschrijving en specialisaties. 

Zo trek je de aandacht van je prospects!

Op zoek naar een manier om je adviespraktijk uit te bouwen? 

Wil je een nog betere service voor je klanten bieden? Ontdek 

dan hét Accountancy Programma. Hiermee bieden we 

e-learning en certificeringen gericht op onze producten én de 

ontwikkeling van je adviespraktijk. 


