De ERP-software van
Exact was onze eerste
werknemer.”
Do en Tessel de Heij Gebrouwen door Vrouwen

Kies voor de #1 ERP-software
Wat is ERP?

Wie is Exact?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning.

Exact ondersteunt sinds 1984 de behoeften van

Dit systeem verbindt en automatiseert

ondernemers en MKB’ers. Van kleine bedrijven

bedrijfsprocessen binnen je organisatie. Of er nu één

tot aan gevestigde middelgrote bedrijven met

vestiging is of tientallen in verschillende landen. Het

internationale activiteiten. Onze financiële software

ERP-systeem zorgt dat alle betrokkenen toegang

is het hart van elke onderneming. Op het juiste

hebben tot dezelfde informatie over bijvoorbeeld

moment over de juiste cijfers beschikken om de

voorraadniveaus, levertijden, bestellingen, projecten,

juiste keuzes te maken, is de basis voor iedere

financiën en personeel. Dit is mogelijk doordat alle

professional.

informatie in een centrale database terecht komt.
Die is vervolgens beschikbaar voor iedereen met
rechten daartoe. Een goed gekozen en ingericht
ERP-systeem zorgt voor hogere productiviteit binnen
de organisatie en dat je sneller kunt inspelen op
veranderingen in je branche.
Waarom kiezen voor de ERP-software van Exact?

+ Breng financiële, logistieke, project gerelateerde
en administratieve bedrijfsprocessen onder in
één geïntegreerd systeem

+ Iedereen werkt met dezelfde informatie,
zo minimaliseer je de kans op fouten

+ Werk met één aanspreekpunt voor alle
ERP-gerelateerde zaken
Meer weten over Exact voor ERP?
Ga naar www.exact.nl/erp

Onze ERP oplossingen:
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Met ERP-software voor productiebedrijven

Exact ERP-software voor Bouw biedt
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automatische signalering hou je controle

+ Stroomlijn je logistieke processen
+ Werk met een 1 centrale database
+ Uitgebreide rapportages en
automatische signalering

+ Ontwikkeld samen met de
bouw- en installatiebranche

en bespaar je kosten.

+ Eenvoudige calculatie en offerte
+ Overzichtelijk inkoop- en

+ Bespaar kosten door slim

+ Compleet relatiebeheer

+ Bespaar kosten door slim
voorraadbeheer

capaciteitsplanning, inkoop en facturatie.

materiaalbeheer
voorraadbeheer

+ Stroomlijn je productieproces
+ Optimaliseer je voorraadniveaus
met MRP

+ Profiteer van rapportages en
automatische signalering

Uitbreiden van het ERP
Het is altijd mogelijk om het ERP uit te breiden met geavanceerde modules voor bijvoorbeeld Kassasystemen, WMS, P2P, declaratie
software, Salaris, HR, CRM, Process Modelling/Automation, Business Intelligence. Uitbreiden kan ook via ons App Center waar je één
van de 370+ zakelijke softwareprogramma’s eenvoudig kan koppelen aan je software. Een groot aantal programma’s is in minder dan
5 minuten te koppelen. Geen ander softwarebedrijf levert koppelmogelijkheden op dit niveau. Het ERP ondersteunt wetgeving in ruim
veertig landen en kent flexibele deployment opties: volledig beheerde cloud service, private cloud en on premise.
Meer weten over Exact voor ERP? Ga naar www.exact.nl/erp

Zo houd je tijd over om extra waarde voor
je klant te creëren.

+ Grip op budgetten, projecten
en planning

+ Urenregistratie via web of app
+ Verstuur snel correcte facturen
+ Profiteer van internationale
ondersteuning

