Getting Started Service

Snel en eenvoudig aan de
slag met Exact Insights Reporting
Klaar voor de toekomst

Hoe ziet een Getting Started
traject eruit?

Ga goed van start met de Getting Started Service. Met deze
service hoef jij je geen zorgen te maken over de inrichting van

1. Maak vooraf kennis met Exact Synergy

de software, onze consultant zet de inrichting graag voor je op.

en Globe door een kosteloze

Daarnaast profiteer je optimaal door een handige en complete

online training te volgen.

training voor jouw specifieke medewerkers. Zo ben je echt
verzekerd van een goede start.

2. Implementeren van de voor
gedefinieerde basis inrichting.
3. Uitleg van de processtappen

De belangrijkste voordelen:
+ Een direct operationele basisinrichting
+ Standaard dashboards voor specifieke branches
en vakgebieden
+ Direct inzicht in actuele data over al uw administraties

gedurende de training.
4. Starten maar! Aan de slag met de
Getting Started!
5. Antwoord op al je vragen in onze
Support Portal

+ Beschikbaar op elk moment op elk apparaat
+ Trainen van medewerkers in het gebruik van Exact Insights

Omdat elke organisatie eigen kenmerken
heeft, biedt Exact de mogelijkheid om
aanvullend assistentiedagen af te nemen
zodat de inrichting verder gefinetuned

Op deze Getting Started zijn de

kan worden. Het aantal dagen wordt in

Algemene voorwaarden van toepassing.

samenspraak vastgesteld.
Heb je nog geen toegang tot de Support
Portal, vraag dat dan hier aan.

Wat krijg je met deze Getting Started Service?
Implementatie van basis inrichting (1 dag)*
Installatie van Exact Insights binnen uw bestaande omgeving
Integratie tussen Exact Insights, Globe en Synergy
Beschikbaar maken van het Exact datamodel
Inrichting van rollen en rechten
Standaard dashboard op uw eigen data voor Finance, HRM, Inkoop, Voorraad, Verkoop, Inkomend factuur register, Uren en Project management
Uitleg van processen en functionaliteiten (1 dag)*

Consultancy
ondersteuning
+

+

Getting Started wordt tegen
consultancy tarief in rekening
gebracht.
In overleg met Exact kan
aanvullende ondersteuning
naar eigen behoefte worden
samengesteld.

Navigatie door Exact Insights
Doornemen van de verschillende standaard dashboards en overzichten
Uitleg van streams, apps, sheets en hoe deze te gebruiken
Nieuwe visualisaties maken zoals draaitabellen, grafieken en tabellen
Aanmaken en werken met filters
Data doorzoeken en eigen analyses maken
Gebruik maken van de self service BI features
Toepassen van favorieten en storytelling
Verversen van data
Toegangsrechten uitdelen aan gebruikers

* Inrichting betreft 1 administratie
of divisie.
** Exact Synergy en Exact Globe
dienen gëinstalleerd te zijn met
een op dit moment commerciele
release, en de uitwisseling van
stamgegevens tussen de applicaties
is waar nodig actief (relaties,
grootboekrekeningen,artikelen,
projecten, medewerkers).
*** De inrichtingswerkzaamheden
worden vanaf afstand (remote)
uitgevoerd.
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