
Wat kunt u verwachten

 + Begrip van de benodigde instellingen en 

stamgegevens met betrekking tot Salaris voor Exact 

Online

 + Ondersteuning en begeleiding bij het configureren 

van Salaris voor Exact Online

 + Uitleg van het verloningsproces

Uitleg van het verloningsproces

 + Salaris grootboekkoppelingen

 + Instanties aanmaken (Belastingdienst en 

pensioenfonds)

 + Afdelingen en functienamen

 + Periode-datumtabel

 + Arbeidsvoorwaardengroepen*

 + Medewerkers

Uitleg van het verloningsproces

 + Uitleg over het Verloningsproces Management

 + Invoeren van variabele mutaties

 + Berekenen van een loonperiode

 + 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

 + Prijs € 800,- (1) (2)

Prijs € 800,- (1) (2)

(1) Max. inrichten/aanmaken van 5 medewerkers

(2) Deze prijs is gebaseerd op 1 dag consult

* Aanmaken componenten, inrichten verlof en verzuim

** Niet voor alle pensioenfondsen mogelijk

Getting Started Service

Goed van start met 
Exact Online Bouw Plus

Nieuw bij Exact Online Bouw Plus? 

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 en 

het overzetten van data. 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 bouwmanagement-

administratie

 + Uitleg over mobiel werken met de digitale werkbon 

 + Offertes

 + Projectadministratie en -bewaking

 + Medewerkerplanning

 + Meer- en minderwerk

 + Factureren 

Op deze Getting Started zijn de Algemene voorwaarden 

van toepassing.

Hoe ziet een Getting Started  

traject eruit?

1. Maak vooraf kennis met Exact Online 

door een kosteloze online training  

te volgen.

2. Bereid je data goed voor in onze 

Excel templates zodat de consultant 

optimaal kan starten.

3. Intake & inzicht processen door  

de consultant.

4. Inrichten van de administratie.

5. Uitleg van de processtappen.

6. Starten maar! Aan de slag met  

Exact Online!

7. 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/knowledge-base?language=nl_NL#All-All-HNO-Concept-general-importexport-gen-imp-prepdataimpc
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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Alle rechten voorbehouden. 

Alle hierin vermelde merk- en 

handelsnamen behoren toe aan 

de respectievelijke eigenaren. 

 + Onze consultancy diensten 
worden standaard op afstand 
uitgevoerd. 

 + Ben je nieuw met Exact Online 
Bouw Plus? Dan komen wij graag 
de eerste en een trainingsdag bij 
jou op locatie. 

 + 1 dag consultancy staat gelijk aan 
8 uur, 0,5 dag consultancy aan 4 
uur en de intake call is maximaal 
2 uur. 
 

* Inrichting betreft 1 administratie.
** Bereid je data goed voor in onze 
Excel templates zodat de consultant 
optimaal kan starten.
*** Maximaal 5. 

Waarbij krijg je ondersteuning?
Inrichting van stamgegevens* Getting Started Upgrade vanuit 

Exact Online Bouw Essentials
Upgrade vanuit Boekhouden

Grootboekrekeningen en classificaties** + +

Btw-codes + +

Dagboeken + +
Betalingscondities + +
Instellingen + +
Gebruikers en rechten*** + + +
Relaties importeren** +
Periode-datumtabel + +
Integratie Exact Online Bouw met 
Exact Online Boekhouden Professional + + +

Medewerkers ***/Afdelingen/Filiaal * + +
Uurtypes + +
Materieel & Materiaal**  + +
Bewakingscodes & calculaties inlezen + +
Training buitendienst (max 10 personen)

Bouwplaatsautomatisering  & Digitale werkbon + +
Uitleg van processen en functionaliteiten - kantoor

Aanmaken van een relatie + +
Aanmaken offerte + +
Werkbegroting – Calculatie UitwisselingsFormaat (CUF) + +
Registratie van meer- en minderwerk + +
Onderhandenwerk + +
Medewerkerplanning + +
Inkoopproces - Leverbonnen + +
Rapportages + +
Nacalculatie project + +
Facturatie + +

Intake call en consultancy ondersteuning Getting Started
Upgrade vanuit 
Exact Online Bouw Essentials

Upgrade vanuit Boekhouden

Intake call (max. 2 uur) + Optioneel +
Consultancy ondersteuning 2 dagen op locatie 1 dag online 1 dag online 2 dagen op locatie 0,5 dag online
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