
Exact Online accountancy suite

De nr. 1 software voor 
toekomstgerichte accountants

Voer administratieve taken veel efficiënter uit 

met no hands accounting en ontzorg je klanten 

met digitaal gemak en inzicht. Hou meer tijd over 

voor proactief advies en creëer nieuwe kansen 

om extra diensten aan te bieden met Exact Online 

Boekhouden. De oplossing voor accountants- en 

administratiekantoren.

Slimme automatisering

Invoer- en controlewerk is enorm arbeidsintensief. 

Dit automatiseer je met no hands accounting. Onze 

accountancy-software is zelflerend en neemt werk 

uit handen door automatische bankkoppelingen, 

intelligente scanning en automatisch robot suggesties 

op basis van historisch gebruik. 

Online samenwerken

Online samenwerken is dé kracht van Exact Online. 

Koppel je eigen omgeving met de boekhouding van 

je klanten. Of bied je klanten waar jij de boekhouding 

voor doet digitaal gemak via Mijn[Kantoor]: eenvoudig 

aanleveren, realtime financieel inzicht en heldere 

communicatie. Natuurlijk kun je ook andere klanten op 

deze manier verlonen.

Waardevol bedrijfsadvies

Door Exact Online Boekhouden te koppelen aan de 

administratie van klanten heb je realtime inzicht in de 

cijfers van je klanten. Bepaal de succesfactoren van je 

klant en stel samen klantspecifieke dashboards op die je 

online kunt delen. Door KPI’s te vergelijken herken je snel 

advieskansen die je direct met je klant kunt bespreken.
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Meer weten over  

Exact Online Boekhouden?

Ga naar de webpagina over 

no hands accounting

De voordelen van  

no hands accounting

 + Digitaal gemak voor  

je klanten/kantoor

 + Enorme tijdsbesparing 

en hogere marges

 + Geen hoge 

piekmomenten 

in capaciteit

 + Prettige en heldere 

communicatie

 + Real-time inzicht 

 voor je klant

Onze Exact Online Boekhouden-abonnementen

Het abonnementsmodel van Exact Online Boekhouden 

bestaat uit twee delen. Het eerste deel vormt de basis 

voor multi-client boekhouden en salarisadministratie. 

Je hebt hierbij de keuze uit drie edities: Essentials, Plus  

en Professional. Meer informatie over de edities vind je 

op: exact.com/nl/producten/accountancy

Het tweede deel bestaat uit een keuze per klant, 

waarbij je de keuze hebt uit drie verschillende 

klantadministraties.

De optimale klantadministratie 

Met de klantadministraties in Exact Online Boekhouden 

verhoog je de efficiëntie en kwaliteit  

van administratieve taken. Je verrast je klanten met 

relevant advies en digitaal gemak.

Kies per klant het gewenste niveau aan efficiëntie. 

Wil je meer dan alleen een administratie, breid 

dan je abonnement uit met klantadministratietype 

Samenwerken. Met klantadministratietype 

Samenwerken Uitgebreid krijg je een onbeperkt 

aantal in te lezen facturen via scan & herken of real-

time factureren (Peppol/UBL) voor een vaste prijs per 

maand.
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