Getting Started Service

Snel en eenvoudig aan de
slag met Digitale Declaraties
- Exact SRXP
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
de software, onze consultant zet de inrichting graag voor je op.
Daarnaast profiteer je optimaal door een handige en complete
training voor jouw specifieke medewerkers. Zo ben je echt
verzekerd van een goede start.

1. Implementeren van de voor
gedefinieerde basis inrichting.
2. Uitleg van de processtappen
gedurende de training.
3. Starten maar! Aan de slag met de
Getting Started!

De belangrijkste voordelen:
+ Een direct operationele basisinrichting

4. Antwoord op al je vragen in onze
Support Portal

+ Digitale opvoer en fiattering van declaraties via app
+ Integratie met je boekhoudsysteem

Omdat elke organisatie eigen kenmerken

+ Single Sign-on

heeft, biedt Exact de mogelijkheid om

+ Trainen van beheer medewerkers Exact SRXP

aanvullend assistentiedagen af te nemen
zodat de inrichting verder gefinetuned
kan worden. Het aantal dagen wordt in
samenspraak vastgesteld.

Op deze Getting Started zijn de
Algemene voorwaarden van toepassing.

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

Wat krijg je met deze Getting Started Service?
Basisinrichting*

SRXP
Light

SRXP
Basis

Aantal users

tot 10 users

tot 50 users

Opzetten toegang tot SRXP omgeving

V

V

Inrichten van een omgeving binnen Exact SRXP, met eventueel een tweede omgeving
(uitgaande van hetzelfde grootboekschema in beide omgevingen)

V

V

Opzetten integratie tussen Exact SRXP en je boekhoudsysteem:
+ De boekhoudsystemen welke worden ondersteund zijn Exact Online, Exact Globe,
Twinfield, AFAS, AccountView
+ Integratie vindt plaats op basis van standaard beschikbare koppelingen
+ Een SRXP omgeving wordt gekoppeld met 1 boekhoudadministratie
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Training
Virtuele classroom training

V

Training verzorgd door een consultant voor maximaal 2 beheerders

V

Inhoud van de training:
+ Navigatie door Exact SRXP
+ Doornemen procesgang declaraties; invoer, goedkeuring, verwerking
+ Uitleg van de beheerfuncties, zoals onderhoud stamgegevens en inrichting koppelingen
+ Instructie van Single Sign-on configuratie
+ Uitleg van de import functionaliteit ten behoeve van creditcards
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Implementatie en training

€440,-

€990,-

Consultancy
ondersteuning
+
+

Getting Started wordt tegen een
vast tarief in rekening gebracht.
In overleg met Exact kan
aanvulllende ondersteuning
naar eigen behoefte worden
samengesteld. Het uurtarief voor
deze diensten is €165,- op basis
van nacalculatie.

De volgende zaken vallen buiten
de Getting Started en kunnen op
aanvraag worden afgenomen:
+ Gebruik van SRXP door meer dan
50 users.
+ Koppeling met boekhoudsoftware
waarvoor geen standaard
connectie beschikbaar is
+ Koppeling van de
salarisadministratie
+ Ondersteuning van API connectie

* Het boekhoudsysteem is ingericht
en operationeel.
** De inrichtingswerkzaamheden
en training worden vanaf afstand
(remote) uitgevoerd.
*** Indien een connectie met de
creditcard via datafeed gewenst is,
dient dit door de klant zelf direct met
de creditcard maatschappij te worden
afgestemd.
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