
Getting Started Service

Succesvol aan de slag met 
Exact Online Abonnementenbeheer 

Nieuw met Exact Online Abonnementenbeheer? 

Je wilt klanten periodiek factureren met abonnementen. Maar hoe begin je? 

Waar moet je op letten? Ga goed van start met de Getting Started Service. 

Een consultant neemt het huidige proces onder de loep en begeleidt je bij 

het opzetten van een goede inrichting. Aan de hand van de checklist zorgt de 

consultant dat alle relevante onderdelen voor een optimale inrichting worden 

behandeld. Zo ben je verzekerd van een goede start. 

De belangrijkste onderdelen:

 + Een optimaal ingerichte abonnementen administratie

 + Uitleg en advies over artikelen, voorwaarden en prijzen

 + Abonnementen beheren en factureren

 + Uitleg rapportages

Op deze Getting Started zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Hoe ziet een Getting Started

 + Maak vooraf kennis met Exact 

Online door een kosteloze 

online training te volgen. 

 + Intake & inzicht processen 

door de consultant. 

 + Inrichten van de administratie. 

 + Uitleg van de processtappen. 

 + Starten maar! Aan de slag met 

Exact Online! 

 + Antwoord op al je vragen in 

onze Support Portal.

https://www.exact.com/terms-and-conditions
https://support.exactonline.com/community/s/training-home?language=nl_NL
https://support.exactonline.com/community/s/?language=nl_NL
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+ Controleren van berekeningen loonperiode
en loonjournaalpost

 + Definitief maken van de loonperiode
+ Correcties met terugwerkende kracht

doorvoeren (verloning, loonaangifte en 
pensioenaangifte)

 + Aanmaken en verzenden van de
loonaangifte

+ Aanmaken en verzenden van de
pensioenaangifte**

 + Aanmaken van een verlof- en
verzuimregistratie

+ Overzichten
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Inrichting van stamgegevens*

Abonnementsvoorwaarden**

Artikelen en prijzen**

Eenheden

Abonnement templates**

Instellingen 

Uitgestelde omzet

Toelichting mogelijkheden abonnementen import via CSV/Excel

Importeren van abonnementen via CSV/Excel

2 standaard lay-outs
+ Factuur

    + Abonnementen

Uitleg van processen en functionaliteiten

Aanmaken en factureren van abonnementen

Up & downgrades 

Tussentijdse wijzigingen en correctiefactuur

Kopiëren, pauzeren, opzeggen

Prijswijzigingen doorvoeren

Rapportages

Maximaal 
profiteren?

Onze consultancy 
diensten worden 
standaard op afstand 
uitgevoerd.

* Inrichting betreft 1 administratie.
** Maximaal 5

Getting Started voor Exact Online Abonnementenbeheer

Consultancy ondersteuning 0,5 dag online

€472,-

Waarbij krijg je ondersteuning?


