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Of je nu 1 of 100 mensen in dienst hebt; 
elke mkb-ondernemer met personeel is 
dagelijks met HR bezig. Van een eigenaar 
die de HR-taken erbij doet tot de HR-
medewerker.  Wie de HR-administratie 
ook uitvoert in jouw organisatie, het is 
de bedoeling dat je direct een actueel 
overzicht hebt en grip hebt op HR-data. 
Om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk 
handwerk hebt en die losse excelletjes 
eindelijk in de prullenbak kunt gooien, is er 
nu Exact Online HR.

Beheer de persoonsgegevens van medewerkers, 
loonadministratie, verlofsaldi en alle contracten 
voortaan op één plek. Het medewerkersdossier 
en alle bijhorende HR-data heb je direct bij de 
hand. Zo kun je snel bijsturen, zien hoe hoog het 
verzuim is, wat je medewerkers kosten of hoe 
hoog het verloop is binnen jouw onderneming. 
Gestroomlijnde en vereenvoudigde HR-
processen geven grip op jouw organisatie en dat 
draagt bij aan een efficiënte inzet van personeel. 

Je HR-strategie is minstens zo belangrijk 
als je zakelijke strategie. Hoe wil je de HR-
administratie inrichten, maar ook hoe zien je 
processen er eigenlijk uit en wat wil je als eerste 
automatiseren?

HR voor iedereen 
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Tijdrovende processen
In de praktijk zien we dat bedrijven HR-gegevens 
vaak erg verspreid opslaan. Denk aan een aantal 
Excellijsten met informatie over verjaardagen, 
uitgegeven laptops, adressen, vakantiedagen en 
ga zo maar door. Wellicht staan er gegevens in het 
salarissysteem of worden vakanties bijgehouden 
in Outlook. Contracten staan misschien zelfs nog 
wel in een fysieke dossierkast. Op deze manier 
werkt het, dat klopt! Maar werkt het efficiënt? 
Wat gebeurt er als er gegevens gewijzigd 
moeten worden? Dan moet je de wijziging in 
verschillende lijsten en systemen doorvoeren. 
Gebeurt dit altijd? Of komt het wel eens voor dat 
er bijvoorbeeld een kerstpakket naar een oud 
adres verstuurd wordt? Hoe maak je rapporten 
op? Verzamel je eerst alle gegevens bij elkaar  en 
plak je ze vervolgens in een Exceltabel? Dit zijn 
tijdrovende processen.

Verwarrende afspraken 
Daarnaast zien we dat processen vaak maar half 
zijn vastgelegd en dat verantwoordelijkheden niet 
duidelijk zijn. Denk maar eens aan wat er allemaal 
moet gebeuren als er een nieuwe medewerker 
in dienst komt. Wie zorgt er voor een laptop 
voor de medewerker? Er moet een contract 
worden opgemaakt (liefst in één keer foutloos) 
en getekend, en ergens worden opgeslagen. Hij 
of zij wordt opgevangen op de eerste dag, en 
moet daar informatie over ontvangen. En zo zijn 
er nog veel meer processen waarbij meerdere 
medewerkers betrokken zijn. Is het altijd duidelijk 
welke taken/processen bij welke medewerkers 
liggen? Of is hier nog wel eens verwarring over? 
In de praktijk is dit vooral het laatste.

De centrale rol van HR
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Bedenk dat personeelskosten gemiddeld zo’n 
40 tot 60% van de totale kosten van een mkb-
bedrijf zijn, en je snapt hoe belangrijk het is dat je 
deze resources goed inzet en goed managet. Wij 
ondersteunen je daarbij met Exact Online HR. 

Exact Online HR ondersteund ondernemers in 
al hun HR taken. Het biedt een complete set 
aan functionaliteiten die voor iedereen binnen 
je onderneming beschikbaar is. Voor al je 
medewerkers, voor de managers en voor de HR-
manager. Voor iedereen hebben we passende 
functies voor inzicht, controle, informeren en 
inlogmogelijkheid. 

Wat is  
Exact Online HR?

Door de efficiency in de 

processen kan er tijd vrij 

gemaakt worden voor zaken 

die echt belangrijk zijn.”

Katharina Schoemaker
HR adviseur | Patronaat
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Digitaliseren
Waarschijnlijk heb je al veel gegevens 
gedigitaliseerd, maar we bieden een aantal 
functionaliteiten waarmee je de volgende stap 
kunt zetten; Digitaal contracten tekenen? Geen 
probleem! Al je documenten in Exact Online 
HR? Natuurlijk. Medewerkersgegevens heb 
je waarschijnlijk al digitaal, maar nu kunnen 
medewerkers hun eigen gegevens ook 
aanpassen via de Self Service app. Zo hoef je 
gegevens niet meer dubbel in te voeren of over te 
typen! Want ze staan allemaal in Exact Online HR.

Centraliseren
Alles in één systeem. Gegevens aanpassen? Ook 
geen probleem, in Exact Online HR hoef je alles 
maar één keer in te voeren en dit wordt ook gelijk 
gesynchroniseerd met de salarisadministratie. 
De adressenlijst is zo uitgedraaid, voor zowel 
de kerstpakketten als voor een fruitmand bij 
ziekte. Ook kun je makkelijk specifieke gegevens 
bijhouden, denk aan kledingmaten, dieetwensen, 
hobby’s, wijnvoorkeuren, je kunt het zo gek niet 
bedenken. In de vrije velden kun je alle informatie 
die je over je medewerkers wilt verzamelen 
makkelijk bijhouden.

Automatiseren
Als alle gegevens in één systeem zitten, wil je 
gaan kijken naar je processen. Deze wil je gaan 
automatiseren. Eerst kijk je naar de bestaande 
processen, maar vergeet zeker ook de toekomst 
niet. Wat zou je idealiter willen automatiseren? 
Waar kun je voor jouw bedrijf de tijdswinst 
uithalen? Deze processen kun je vervolgens 
in Exact Online HR weergeven in bijvoorbeeld 
een workflow,  een reviewproces of verlof- of 
verzuimproces. 

Automatiseer je HR-proces in 3 stappen

Waarom kiezen voor  
Exact Online HR?
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Je voert gegevens in de HR-administratie, deze worden direct 
gesynchroniseerd met de salarisadministratie. Hier kan vervolgens 
de salarisrun gedraaid worden, en de output daarvan wordt weer 
direct geïmporteerd in Exact Online HR. Zo kunnen medewerkers hun 
salarisstroken opvragen en kun je als HR-medewerker zien dat de 
salarisrun gedraaid is. 

Gegevens 
medewerkers

verwerkte 
salarisgegevens

Documenten 
(loonstroken, 
jaaropgaven)

Exact Online HR Exact Online Salaris

En dat allemaal geïntegreerd 
met de salarisadministratie! 
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Self Service app 
voor medewerkers
In de Self Service app heeft jouw medewerker 
zelf controle over zijn gegevens. Hij kan makkelijk 
verlof aanvragen en ziet dan ook gelijk wanneer 
zijn collega’s al vrij hebben. Declaraties of 
reiskosten indienen? Simpel! Met je telefoon 
maak je een foto van een bonnetje en je dient je 
declaratie in. Je kunt zelf bij al je documenten, 
tekent makkelijk contracten en kunt natuurlijk 
zelf je gegevens aanpassen. Zelfs opleidingen 
aanvragen of persoonlijke budgetten inzien, valt 
onder de mogelijkheden
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Exact Online HR maakt 

de administratie van de 

HR afdeling weer leuk. 

De medewerkers worden 

betrokken in het proces.”

Patricia van Dort
HR manager  |  HIMplus

Toekomstgerichte 
HR-administratie en 
automatisering
Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar 
waar je nu staat en welke problemen je nu 
wilt oplossen. Maar om ook in de toekomst te 
kijken: waar wil je heen met je onderneming, wat 
betekent dit voor je medewerkers en wat heb je 
dan nodig op gebied van HR? Zo zorg je ervoor 
dat je NU kiest voor een toekomstbestendige 
HR-oplossing. Wij zorgen voor de invoering van 
nieuwe wet- en regelgeving in een up –to-date 
jasje. Jij hebt je doelstellingen voor ogen en kunt 
daar nu al op voorsorteren. 
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Tijdsbesparing door je HR-administratie in één 
systeem te voeren

De medewerker is in controle via de 
gebruiksvriendelijke Self Service app

Gestroomlijnde  
processen en workflows 

Volledig geïntegreerd met Exact Online 
Boekhouden & Salaris

De voordelen van  
Exact Online HR 



Prijstabel en features
Exact Online HR is beschikbaar als uitbreiding op al onze producten, 
of als zelfstandige oplossing. De keuze is aan jou. Wij hebben altijd 
een passende oplossing voor je HR-administratie. Geen verrassingen, 
geen verborgen kosten, enkel een vast bedrag per medewerker.
 

 + Medewerker Self Service app
 + Personeelsmanagement
 + Verlof
 + Verzuim
 + Reviews
 + Workflows
 + Onboarding flow
 + Document management
 + Contract management
 + Volledig geïntegreerd met  

Exact Online Boekhouden en Salaris
 + Contracten opstellen
 + Declaraties
 + Wekelijkse update e-mails
 + Uitgebreide overzichten
 + Auto van de zaak
 + Organigram

Add-on
 + Salaris voor Exact Online

Prijzen zijn te vinden op onze website: www.exact.nl/hr

http://www.exact.nl/hr
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Goed van start met 
Exact Online HR
Dankzij de Getting Started Service
Een consultant neemt het huidige proces onder 
de loep en begeleid je bij het opzetten van een 
goede inrichting en het overzetten van data uit 
Exact Online. 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 HR-administratie 
 + Koppeling met Exact Online
 + Inzicht in alle HR-data van de medewerkers
 + Workflows

Op deze Getting Started zijn de Algemene 
voorwaarden van toepassing. 

Hoe ziet een Getting Started traject eruit? 
1 Maak vooraf kennis met Exact Online HR door 

een online training te volgen.
2 Bereid je goed voor op onderstaande 

onderwerpen, zodat de consultant optimaal 
kan starten. 
 - Wie krijgt toegang tot Exact Online HR?
 - Welke teams zijn er?
 - Welke contracten in Word wil je gebruiken?
 - Bereid een checklist voor met zaken die je 
doet als iemand nieuw start. 

3 Intake & inzicht processen door de consultant.
4 Inrichten van de HR-administratie. 
5 Uitleg van de processtappen. 
6 Starten maar! Aan de slag met  

Exact Online HR! 
7 Antwoord op al je vragen in onze  

Support Portal

Waarbij krijg je ondersteuning?
 + Koppeling met Exact Online
 + Inrichting van stamgegevens/modules*

 - Medewerkers**
 - Gebruikers**
 - Kalender
 - Documenten
 - Declaraties
 - Activa
 - Workflows***
 - Extra veld***
 - Teams
 - Weergaven (aanpassen scherm)

 + Contract templates***
 + Uitleg van processen en functionaliteiten

 - Medewerkers beheren
 - HR-processen stroomlijnen
 - Loonadministratie verwerken
 - Samenwerken met collega’s

 + Lanceren van de self service portal

* Inrichting betreft 1 HR-administratie

** Maximaal 5

*** Maximaal 2

1 dag consultancy staat gelijk aan 8 uur. 0,5 dag consultancy 

staat gelijk aan 4 uur.



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

© Exact Group B.V., 2022. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- 
en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.  ACCB_22105


