
Exact Online HR

HR software speciaal  
voor Accountancy  

Want de dienstverlening van accountancy-
kantoren wordt steeds breder. Daarbij wil je als 
kantoor je cliënt op een betere en volledigere 
manier ontzorgen. Dan weet je vast dat minstens 
40 tot 60% van de kosten van een ondernemer 
bestaan uit zijn personeelskosten. Dat is een 
enorme hap. Wat als jij hem ook kunt helpen 
bij zijn personeelsmanagent, oftewel, zijn HR-
administratie en processen?

Ondernemers zoeken controle over hun 
medewerkersgegevens. Daar kun je ze bij helpen. 

Denk hierbij aan: 
 + Opstellen van contracten 
 + Inrichten van HR-processen 

 - Verlof 

 - Verzuim 

 - Declaraties 

 - Documentmanagent  

 - Onboarding processen 

 - Werkmiddelen (activa) 

 + Opstellen van HR beleid 
 + Salarisadministartie 
 + Medewerkersportaal inrichten 
 + Advies over kengetallen 

 

Wat moet er geregeld worden bij zwangerschap, langdurige ziekte of de wens om part-
time te werken? Wat doen we met de behoefte aan opleidingen en hoe regelen we het 
aanmaken van arbeidscontracten? Deze dagelijkse werkzaamheden nemen een hoop 
handmatig werk in beslag. Dit vraagt om een efficiënte vastlegging en organisatie. Niet 
alleen alleen voor jouw kantoor, maar ook voor je klant.  

Wij software, jij de  
ondersteunende dienstverlening 
Maak eenvoudig contracten aan, stel 
workflows in om processen te versnellen en 
vereenvoudigen, draai gemakkelijk rapporten, 
deel direct de juiste informatie met de klant en 
beheer ook het meteen het verlof en verzuim. 
Allemaal vanuit één systeem en volledig 
geïntegreerd met andere software van Exact. 



Exact Online HR voor ondernemers

Voor ondernemers die de HR administratie en processen willen 

structureren. Voor bestaande klanten van Boekhouden, Handel 

en Productie is Exact Online HR ook beschikbaar als add-on.

 + Contract management

 + Document management

 + Managersselfservice

 + Medewerker self service

 + Personeelsadministratie

 + Verlof&Verzuim

 + Volledig geïntegreerd met Exact Online

 + Workflows (onboarding)

 + Declaraties

 + Organigram

 + Reviews

 + Uitgebreide overzichten

 + Wekelijkse update emails

 + Workflows

Exact Online HR voor accountants

Voor accountants die hun dienstverlening op het  

gebied van HR willen uitbreiden.

 + Accountancy portal

 + Contract management

 + Document management

 + Managersselfservice

 + Medewerker self service

 + Personeelsadministratie

 + Verlof&Verzuim

 + Volledig geïntegreerd met Exact Online

 + Workflows (onboarding)

 + Declaraties

 + Organigram

 + Reviews

 + Uitgebreide overzichten

 + Wekelijkse update emails

 + Workflows
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De voordelen van  
Exact Online HR

 + De kracht van een 
centraal systeem 

 + Gebruiksvriendelijke 
self service app 

 + Grip op processen  
en workshop 

 + Volledig geïntegreerd 
met andere  
Exact producten

Meer weten over  
Exact Online HR?

Ook kan een medewerker zelf een wijziging 
doorvoeren. De HR-medewerker krijgt een 
melding en de aanpassing staat direct in het 
systeem. Niet alleen in het HR systeem, maar 
-indien van toepassing- ook in het salarissysteem. 
Zo komen de gegevens uit de salarisrun ook 
weer terecht in het HR-systeem. Je voert een 

geïntegreerde HR- en salarisverwerking voor jou 
én voor je klanten en jullie maken beiden een 
grote stap voorwaarts.

Potentiële winst HR-focus 
Hoe beter je HR op de rit hebt, hoe meer ruimte je 
krijgt voor andere zaken.

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

http://www.exact.com/nl/producten/accountancy/hr

