EXACT ONLINE APP CENTER
Efficiënter werken? Beter advies? There's an app for that!
Wilt u nauwer online samenwerken met uw klanten? Staan ze te springen om
prognoses die u nu niet kunt geven? Of wilt u gewoon efficiënter werken? Ga dan
eens shoppen in het Exact Online App Center. Koppel de software en services die u
nodig heeft om meer uit uw praktijk te halen en uw klanten beter te bedienen.

SITUATIE
Voor mijn samenstelwerk moet ik vaste
stappen doorlopen volgens specifieke
richtlijnen. Hoe zorg ik ervoor dat ik het
overzicht niet verlies?"

Transacties die voor mijn auditwerk relevant
zijn, zet ik zelf over naar m'n audit
management software. De bijbehorende
taken aanmaken kost me teveel tijd."

APP

VOORDEEL
Weet precies wat u te doen staat. Hou elke
stap bij in de werkstroom van Exact Online.

Werkstroombeheer

Audit & Assurance

Nauw samenwerken met klanten is
belangrijk voor mij, maar ik wil ook op tijd en
kosten besparen. Kan dat?"

Portals
Hoe geef ik mijn klanten beter inzicht in
de bedrijfsvoering, risico's en kansen?
Goede rapportages maken kost zoveel tijd."

Business Intelligence

Wees altijd up-to-date en verlies geen
waardevolle tijd meer. Laat relevante
transacties automatisch naar uw audit
management software exporteren en
klaarzetten als taak.

Stop met e-mailen en start met efficiënt
online samenwerken met klanten. Dat kan
met een portal. Van aangiftes laten goedkeuren tot het delen van nieuws en
rapportages.

Maak o.a. dashboards en rapportages die
door een ringetje zijn te halen. Dat alles met
de data die toch al staat in Exact Online.
Snel, makkelijk en zonder gedoe.

Bespaar tijd en voldoe aan de verwachtingen.
Laat klanten verlof- en verzuimregistraties
online doorgeven en loonstroken online
bekijken.

Ik wil mijn klanten online toegang geven
tot hun eigen HR-gegevens. Verlof- en
verzuimregistraties voer ik nu zelf in en het
aanleveren van loonstroken kost tijd."

HR Management
Mijn klanten staan te springen om
prognoses. Hoe geef ik ze nu een forecast
voor de komende 1-3 jaar?"

Forecasting

Voorkom fouten en zorg voor tevreden
klanten. Zet financiële gegevens automatisch door naar uw aangifteprogramma.

We tikken alle cijfers van onze klanten over
in het aangifteprogramma. Gevolg: veel
fouten en ontevreden klanten. Hoe los ik dit
op?"

Belastingen

Voordelen van het Exact Online App Center:
- Kwaliteit verzekerd
Alle gecertificeerde apps op 1 plek, gesorteerd naar categorie en branche.
- Makkelijk shoppen
Snel apps koppelen en ontkoppelen en zelfs op proef uitproberen.
- Geen verrassingen achteraf
Transparante kosten.
- Reviews per app
Bekijk de beoordelingen van anderen of laat ze zelf achter.
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Stel in een handomdraai rapportages en
prognoses op voor uw klanten. Met relevante trends, financiële ontwikkelingen en
scenario's wordt automatisch rekening
gehouden.

