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Exact Go is de offerte en facturatie tool voor 
zzp'ers en kleine ondernemers. Daarnaast 
integreert Exact Go naadloos 
met Exact Online voor Accountancy. 

Zzp'ers en kleine ondernemers creëren niet 
alleen heel eenvoudig hun offertes, facturen en 
expense claim, maar leveren ook hun verkoop en 
inkoopinformatie direct aan in jouw Exact Online 
administratie. 

Dit betekent het einde van zoekgeraakte facturen 
en bonnetjes en de aanlevering van informatie 
via Word-documenten of PDF's. En dit levert jou 
behoorlijke tijdsbesparing op. 
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De mogelijkheden van 
Exact Go voor jouw klanten

Facturen

 + Creditfacturen 
versturen

 + iDEAL-links aanbieden 
in facturen voor een 
snellere betaling

Uren

 + Uren registreren 
per project voor 
eenvoudige facturatie

Projecten

 + Omzet versus kosten 
bekijken

 + Inkoopfacturen 
managen

Klanten

 + Registreer je klanten  
en contacten

Bonnen

 + Gratis inkoopbonnen 
scannen

Offertes

 + Offertes maken
 + Offertes omzetten 

in facturen om 
digitaal of per post te 
versturen

Accountant 

 + Financiële informatie 
direct versturen naar 
een accountant of 
boekhouder
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Hoe werkt het?

Exact Go is een volledig webgebaseerde cloudapplicatie. Kleine ondernemers en 
zzp'ers registreren zich via een aanmeldwizard op www.exactgo.nl

Registratieproces
Er volgt een eenvoudig registratieproces waarbij 
de belangrijkste bedrijfsinformatie en verificatie 
van de bankrekening vereist zijn. Hierna kan 
de gebruiker direct starten met het maken van 
professionele offertes in huisstijl, het creëren van 
facturen en het registreren van bonnen.

Abonnementen
Gebruikers kunnen kiezen tussen de volgende 
Exact Go opties:

 + 0 euro per maand (tot 5 facturen per maand)
 + 9 euro per maand  

(van 5 tot 100 facturen per maand)
 + Toevoegen van de functionaliteit 

voorprojecten en urenregistratie voor 5 euro 
per maand
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Robotic accounting in de praktijk

Zodra het Exact Go-abonnement van je klanten 
gelinkt is aan hun administratie in jouw Exact 
Online-omgeving, wordt al hun verkoop- en 
inkoopinformatie aangeleverd via robotic 
accounting in Exact Online. Dit genereert 
voorgestelde journaalposten die je alleen hoeft 
te controleren en te bevestigen. Wanneer je 
tevreden bent met de voorstellen, dan kun je 
deze ook direct laten inboeken. Als je de boeking 
vervolgens wilt veranderen, zorgt machine 
learning ervoor dat het systeem de volgende keer 
dat de transactie wordt aangeleverd, rekening 
houdt met je aanpassing.

Welk voordeel heeft Exact Go voor 
jou als accountant?

Het belangrijkste voordeel is vooral de snelheid 
waarmee de financiële informatie van je klanten 
direct toegevoegd wordt aan hun Exact Online-
administratie. Door gebruik te maken van Exact 
Go, profiteer je van de Exact robotic accounting 
integratie. Dit minimaliseert de tijd die je kwijt 
bent aan handmatige invoer en correctie. 

Tijd die je vervolgens kunt besteden aan analyse 
en dienstverlening met meer toegevoegde 
waarde; zaken waar jij en je klanten van profiteren.
Leveren je klanten hun informatie nu via de 
bekende schoenendoos aan, of via Word of 
Excel documenten via de mail, dan kan Exact 
Go een grote stap vooruit betekenen. En 
zelfs wanneer je nu facturatietools als WeFact 
of Moneybird ondersteunt, kun je door het 
gebruik van Exact Go, in combinatie met Exact 
Online grote tijdsbesparingen realiseren. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door het hoge 
niveau van automatisering, realtime updates 
en de volledigheid van door machine learning 
gegenereerde boekingen.

Daar komt nog bij dat de gebruikservaring van 
Exact Go je klanten stimuleert om jou continu op 
de hoogte te houden van hun bedrijfsinformatie. 
Hoe vaker zij hun financiële informatie delen, hoe 
beter het financiële plaatje dat jij kunt creëren, 
en hoe sterker het advies dat jij kunt geven. 
Exact Go is gericht op een simpele, intuïtieve 
gebruikservaring. Je kunt er zeker van zijn dat 
je klanten er eenvoudig mee kunnen werken, 
zonder dat jij ze hoeft uit te leggen hoe ze de tool 
moeten gebruiken. En dat scheelt jou weer tijd.
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Door het e-mailadres van je klant in te vullen in 
de wizard, wordt een automatisch gegenereerde 
e-mail naar je klant gestuurd met informatie over 
Exact Go en dat je aanraadt het te gebruiken om 
financiële informatie zo makkelijk mogelijk met je 
te delen. 

Vanuit de e-mail klikken je klanten door naar de 
abonnementswizard van Exact Go op 
exactgo.nl waar ze zich registreren voor gebruik; 
gratis of direct voor 9 euro. Ze bevestigen hier de 
koppeling met jou als accountant als onderdeel 
van het registratieproces. 

Vereisten voor de integratie 
tussen Exact Online en Exact Go

Om optimaal te profiteren van de integratie 
tussen Exact Online en Exact Go dien je een 
No hands klantadministratie te gebruiken 
voor de betreffende klant. Dit ondersteunt 
de integratie en maakt de verwerking van 
maximaal 10 boekingsvoorstellen per maand 
mogelijk via Scan & Herken /  
realtime facturatie. 

Wanneer je meer dan 10 boekingsvoorstellen 
bij een klant verwacht, is het van belang 
om deze over te zetten naar de No hands 
Unlimited klantadministratie. De ‘No hands’-
bundel is een minimale vereiste omdat UBL 
gebruikt wordt om de informatieflow van  
Exact Go naar Exact Online te managen.

Betaald Exact Go-abonnement

De Exact Go-gebruiker is een directe klant 
van Exact. Mocht de gebruiker de betaalde 
versie van het product willen gebruiken, wordt 
dit binnen het registratieproces van Exact Go 
ingeregeld. 

Je klanten informeren over Exact Go

Wanneer je Exact Go wilt aanbieden aan je klanten, kunnen we een tab toevoegen voor  
Exact Go in de invite wizard binnen je Exact Online-omgeving.
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Mijn[Kantoor]

No hands administraties binnen Exact Online 
hebben vanaf nu standaard een Mijn[Kantoor]-
gebruiker. Door dit aan te bieden aan je klant, 
hebben zij de mogelijkheid om hun kerncijfers 
te checken via dashboards. Daarnaast kunnen ze 
betalingen of transacties goed keuren, direct met 
jou communiceren, en - indien relevant -  
payrollinformatie te bekijken. Daarnaast 
kunnen ze de portal ook gebruiken om hun 
inkoopbonnen te uploaden en de informatie te 
boeken in hun administratie via ‘Scan en Herken’.

Onkosten

Wanneer je klanten starten met Exact Go voor het 
aan jou versturen van hun financiële informatie, 
dan hebben ze de keuze om hun bonnetjes te 
uploaden via Exact Go of via Mijn[Kantoor]. Beide 
opties gebruiken dezelfde technologie. Beide 
opties tellen ook het aantal bonnetjes dat de 
gebruiker per maand kan uploaden en bepalen 
aan de hand daarvan welk type administratie je 
nodig hebt. 

Dashboards

Exact Go biedt een aantal dashboards waarmee 
de gebruikers toegang krijgen tot hun belangrijke 
financiële informatie. Afhankelijk van hun eisen 
bieden deze genoeg inzichten. Wanneer ze 
uitgebreide dashboardopties nodig hebben, 
kunnen ze inloggen in de Mijn[Kantoor] om de 
rapporten die jij voor ze maakt te bekijken.

Communicatie

Exact Go ondersteunt geen communicatie tussen 
jou en je klant binnen het product zelf. Als je 
zaken verder wilt bespreken of goedkeuring voor 
bepaalde documenten of acties wilt checken, 
dan kun je daarvoor verder gebruikmaken van 
Mijn[Kantoor].

Mijn[Kantoor] of Exact Go? 

Afhankelijk van de vereisten van je klant, kun je er 
wel of niet voor kiezen om ze de Mijn[Kantoor]-
portal aan te bieden. Het is niet een voorwaarde 
om Exact Go in combinatie met Mijn[Kantoor] te 
gebruiken.
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Het is ook belangrijk om te beseffen dat hoewel 
dit beide Exact-producten zijn, dit niet persé zo 
gepercipieerd wordt door je klant. Exact Go is er 
voor hen om hun primaire administratieve taken 
uit te voeren, waarbij de informatie gelijk met jou 
gedeeld wordt. 

Wanneer actie vereist is binnnen jullie zakelijke 
relatie, kun jij ze een inlog voor de Mijn[Kantoor] 
portal aanbieden. 

Mijn[Kantoor] Premium  
of Exact Go?

Wanneer je klant al Mijn[Kantoor] gebruikt, 
hebben ze nu ook al de mogelijkheid om 
verkoopfacturen te genereren met Mijn[Kantoor] 
Premium. Ook wordt financiële informatie al 
automatisch gelinkt aan hun administratie. 
Dit is een overlap met Exact Go. Naast dat 
Exact Go ook andere functionaliteiten biedt 
die niet beschikbaar zijn binnen Mijn[Kantoor], 
zou het heel goed kunnen zijn dat je klant de 
gebruikservaring van Exact Go beter vindt en het 
daarom liever gebruikt dan 
Mijn[kantoor].

Zo heeft je klant in Exact Go zelf de controle 
over de lay-out van hun factuur en zijn ze niet 
afhankelijk van jou om daar aanpassingen 
in te maken (4 standaard layouts worden 
aangeboden). Klanten beheren ook zelf hun 
artikelen. Daarnaast ondersteunt Exact Go 
ook de eenvoudige creatie van creditfacturen.



Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie, wij 
ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb is Exact niet bang voor het 
onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop. We kennen de 
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve 
oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten. 
Exact biedt het mkb en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht 
in morgen. Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun 
ambities te realiseren.

Exact. Cloud business software.

Exact Software Nederland B.V.

Molengraaffsingel 33
2629 JD Delft
The Netherlands
Tel: 0800 - 66 54 631
E-mail: info@exact.nl
Website: www.exact.com/nl
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