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Denk je aan ondernemen, dan denk je Exact Online
Exact Online is cloud software voor ondernemend 
Nederland. Heb je minder dan 25 medewerkers en wil je 
altijd inzicht in je bedrijfsgegevens? Dan is Exact Online 
er voor jou!

Exact Online, voor al je bedrijfsprocessen
Exact Online is méér dan alleen boekhouden. We 
hebben speciale oplossingen voor productie, bouw, 
handel en zakelijke dienstverlening. Altijd inclusief CRM 
en geïntegreerd in 1 online pakket. Maak een connectie 
met je bestaande apps of kies voor een koppeling met 
één van de apps uit het App Center.

Zonder zorgen werken
Je gegevens staan veilig opgeslagen en je bent én blijft 
eigenaar. Dankzij de Exact Cloud hoef jij je niet bezig 
te houden met de installatie, updates, back-ups en 
veiligheid van je server. Dat nemen wij graag uit jouw 
handen. 

De voordelen van Exact Online
 + Geïntegreerde bedrijfssoftware 

voor al je gegevens 
 + Oplossing voor ondernemer en 

accountant
 + Online samenwerken voor het 

beste resultaat
 + Met een paar klikken te koppelen 

met meer dan 370 apps
 + Alles geautomatiseerd in 1 flexibel 

abonnement
 + Gemakkelijk te upgraden en 

maandelijks opzegbaar
 
Geïnteresseerd in Exact Online?
Met de Exact Online branche 
oplossingen breng je al je financiële, 
logistieke, project gerelateerde en 
administratieve processen samen in 1 
geïntegreerd systeem. Benieuwd hoe 
dit eruit ziet? Onze collega Iliana laat 
het je graag zien in deze video.

Bekijk het webinar

http://www.exact.com/nl/webinars/boekhouden/totaaloplossing-voor-al-je-bedrijfsprocessen
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Alle rechten voorbehouden. 

Alle hierin vermelde merk- en 

handelsnamen behoren toe aan 

de respectievelijke eigenaren. 

Heb je een vraag 
of suggestie?

Exact staat klaar voor 
ondernemend Nederland. 

We zijn telefonisch 
bereikbaar op +31 15 711 50 00 
(op werkdagen tussen 9.00 
en 17.30) en alle afspraken 
kunnen we eenvoudig online 
met je inplannen. 

Of vul het formulier online 
in en we nemen zo snel 
mogelijk contact op.

Exact Online Boekhouden
Ontdek het gemak van 
online boekhouden, CRM, 
bankkoppelingen en facturatie.

Exact Online Accountancy
Compleet administratiebeheer in 
samenwerking met klanten.

Exact Online Handel
Order-, relatie- en voorraadbeheer. 
Optimaliseer je marges.

Exact Online Productie
Calculatie, planning en productie. 
Moderniseer je productiebedrijf.

Exact Online Uren & Facturen
Urenregistratie, facturatie en CRM. 
Alle uren op de factuur én een 
gezonde cashflow.

Exact Online Project Management
Altijd inzicht in je projecten en 
verhoog het aantal declarabele uren.

Exact Online Bouw
Projectadministratie, projectbeheer 
en boekhouding. Een digitaal 
fundament voor je bouwbedrijf.

Exact Online HR
Verlofadministratie, urenregistratie, 
contracten en correspondentie.
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De gehele administratieve afhandeling doen 
wij met Exact; van offertes tot aan de facturatie. 
Zo weet iedereen de laatste status van zaken.
Door alles vanuit één centraal financieel 
systeem te beheren houden wij grip op onze 
cijfers.

Robert-Paul Evers- Managing Director 4BLUE
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