
Exact Online Accountancy

Slim overstappen van  
salarissoftware begint al in de zomer

Stappenplan  

Je hebt de knoop doorgehakt en wilt graag starten met 

Exact Online Salaris. Dan kun je de volgende stappen 

doorlopen. Vanzelfsprekend kan je ze ook naar eigen 

inzicht inplannen:  

Juli

Volg een training over Exact Online Salaris. Je bent 

uiteraard een volleerd salarisadministrateur, maar elke 

software werkt toch nét op een andere manier. Daarom 

bevelen wij al onze startende klanten de eendaagse 

basistraining Exact Online Salaris aan.  

Optioneel: Je kunt ervoor kiezen een consultant 

te vragen je te helpen bij de inrichting. Deze zal 

onderstaande stappen met jou doorlopen. Een 

consultant kent Exact Online Salaris als zijn broekzak 

en zal jouw bedrijf eerst helemaal leren kennen. Op 

die manier kan hij of zij de inrichting van Exact Online 

Salaris compleet afstemmen op jouw wensen.  

Augustus

Breng je klanten in kaart. Welke klanten zijn ingewikkelder om 

over te zetten en welke zijn zo gepiept? Tip van de sluier: deze 

stap kost je ongeveer een week.  

September

Zorg ervoor dat je de processen binnen jouw kantoor goed in 

kaart brengt. Bedenk hierbij ook of deze processen wenselijk 

zijn; dit is de tijd hier nog veranderingen in aan te brengen! 

Sluiten ze nog aan bij de dienstverlening of zou je bijvoorbeeld 

standaard servicepakketten willen aanbieden? Het is belangrijk 

om dit duidelijk te hebben voordat je de nieuwe software in 

gaat richten. Gemiddeld genomen kost deze stap je twee 

weken.  

Oktober

Exporteer de medewerkergegevens uit je huidige salarispakket. 

Hiervoor exporteer je de aangifte loonheffingen uit je huidige 

pakket. Deze bevat gegevens van de medewerkers en de admi-

nistratie. Het is slim voor deze stap een week uit te trekken.  

Salarisverwerking is een belangrijke dienstverlening voor je klanten, en je wilt niet dat zij last hebben van 

jouw overstap. Neem dus ruim de tijd om je nieuwe software te leren kennen, bijvoorbeeld in de zomer. Bij Exact 

helpen we je door samen met jou te werken aan een gedetailleerd overstapplan.  



November

Importeer de aangifte loonheffingen in Exact 

Online Salaris. Het kost ongeveer een week om alle 

medewerkersgegevens aan te maken.  

December

Bekijk op welke manier je de administraties 

wilt onderverdelen. Maak hiervoor je 

administratieclassificaties aan. Dat is belangrijk 

omdat je overzichten wilt kunnen filteren op basis 

van deze classificaties. Zo krijg je een perfect 

overzicht van jouw klanten en voor jouw specifieke 

karakteristieken. Vervolgens richt je je administraties 

in aan de hand van deze verdeling. Na deze stap ben 

je ook weer een week verder en klaar voor je eerste 

verloning!  

Januari

Draai de eerste verloning in januari!  

 

Overstappen, hoe doe je dat?  

Wij helpen je met een volledig persoonlijk stappenplan! 

Een van onze specialisten kijkt met je mee en zorgt 

ervoor dat dit plan aansluit bij jouw wensen en 

mogelijkheden.  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 

informatie. We zijn bereikbaar per mail (info@exact.com) 

en telefonisch op telefoonnummer: 015-711 50 12
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Tip 

Breng je klanten in kaart! Weet welke klanten 

welke dienstverlening van jou verwachten, zodat 

je kunt kijken of je dit kunt standaardiseren. Je 

hebt waarschijnlijk klanten die graag willen dat je 

ze volledig ontzorgt, dat is mogelijk. Maar je hebt 

misschien ook klanten die meer zelf in control 

willen zijn; die zelf gegevens aan kunnen leveren. 

Licht je klanten in over de mogelijkheden van je 

nieuwe salarispakket en onderzoek of ze openstaan 

voor een intensievere online samenwerking. 


