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WAT IS EXACT 
ONLINE VOOR 
PRODUCTIE?
Je wilt je leverbetrouwbaarheid 

vergroten, efficiënter produceren en 

je concurrentiepositie vergroten. Dan 

heb je software nodig die je altijd en 

overal inzicht geeft in je processen. 

Stuur orders digitaal naar de werkvloer 

en je medewerkers weten precies 

wat er wanneer moet gebeuren. Laat 

iedereen werken in een centrale 

gegevensbron in plaats van in losse 

Excel en je produceert efficiënter. 

Schakel moeiteloos tussen grote en 

kleine series en maatwerkproducten 

tegen lage kosten. Daardoor verbetert 

je concurrentiepositie. Met Exact 

Online voor Productie kan het doordat 

productieprocessen zijn geïntegreerd 

met het voorraadbeheer en de 

boekhouding. Zo ontstaat compleet 

inzicht en voorkom je fouten door 

dubbele invoer.



Waarom voor Exact Online Productie  
Basis kiezen?

Exact Online Productie Basis is ontwikkeld voor kleine, toeleverende 
productiebedrijven. Zorg dat je offertes consistent zijn, bewaak 
je operationele processen met productieorders, neem betere 
beslissingen met meer inzicht in je marges en werk efficiënt door je 
administratie te automatiseren. Met Productie Basis heb je volledig 
inzicht in wat je bedrijf nodig heeft en in de lopende activiteiten.  
Zo hou jij het overzicht.

Waarom voor Exact Online Productie 
Geavanceerd kiezen?

Exact Online Productie Geavanceerd is gemaakt voor toeleveranciers 
en ordergestuurde productiebedrijven met een uitgebreide logistiek. 
Het doet alles wat Productie Basis doet, en bied je een heleboel 
extra functies, zoals batchnummerregistratie, de mogelijkheid om 
met meerlaagse stuklijsten en suborders te werken en beheer van 
meerdere magazijnen. Je kunt Productie Basis naadloos upgraden 
naar Productie Geavanceerd.

Waarom kiezen voor Exact Online Productie 
Premium?

Exact Online voor Productie Premium is gemaakt voor 
productiebedrijven die op het juiste moment willen leveren. Om 
dit te realiseren, willen ze gedetailleerd inzicht in voorraadposities 
op variabele opslaglocaties, verkoopprognoses maken, een goed 
productieplan opstellen en de materiaalbehoefte berekenen (MRP).  
Je kunt de versies Basis en Geavanceerd upgraden naar Premium.

DE ONLINE SOFTWARE VOOR 
PRODUCTIEBEDRIJVEN

Exact Online voor Productie is verkrijgbaar in 3 edities: Basis, 
Advanced en Premium. Alle drie zijn ze online dus heb je geen 
omkijken naar beheer en onderhoud. Kenmerkend is de korte 
implementatietijd en alle edities zijn eenvoudig uit te breiden met 
software van derden. Hieronder vind je het overzicht.



Alle abonnementen zijn inclusief:
• 24/7 support & gratis updates
• Abonnementen beheren
• Activa beheren
• Betalingsherinneringen versturen
• Bankieren
• Budgetteren
• Factureren
• Kostenanalyses maken
• Mobile apps voor iOS en Android
• Online samenwerken met klanten, collega’s en de accountant
• Scan & Herken
• Werken met vreemde valuta

 Bijproducten ontvangen

 Materiaalplanning maken

 Serie- en batchnummers toewijzen

 Werken met één opslaglocatie per artikel

 Suborders plannen en uitvoeren

 Boekhouden

 In- & verkopen

 Kostprijs calculeren

 Offertes, voor- en nacalculaties opstellen

 Relaties beheren met CRM

 Werkorders managen

 Productietijd registreren

 Voorraad beheren

PRIJZEN

Productie Geavanceerd

€ 415 p/m

Productie Basis

€ 315 p/m

Administraties 2
Gebruikers 1

Magazijnen onbeperkt 
Smart Shop Floor gebruiker 1

Administraties 2
Gebruikers 1
Magazijnen 1 

Smart Shop Floor gebruiker 1

 Verkoopprognose en productieplan 

 Materiaalbehoefte berekenen (MRP)

 Offertes en orders goedkeuren

 Variabele opslaglocaties

Productie Premium

€ 525 p/m

Administraties 2, 
Gebruikers 1

Magazijnen onbeperkt
Smart shop floor gebruiker 1
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Als fabrikant wil je de concurrentie altijd een stap voor blijven terwijl je de volledige 

controle houdt over je productieproces. Exact Online Productie Basis zorgt ervoor 

dat je alle informatie altijd direct voorhanden hebt om snel en makkelijk beslissingen 

te maken. Dit kan met werkorders. Het maakt niet uit of je ordergestuurd of 

voorraadgestuurd werkt. Bovendien heb je duidelijk inzicht in je marges. Ontdek hoe 

Productie Basis je kan helpen efficiënter te werken.

Plan je orders en benodigdheden
Met Productie Basis maak je werkorders direct aan 
vanaf je offertes, orders en voorraadniveaus, maar 
je kunt ze ook handmatig aanmaken. En dat is nog 
niet alles: je kunt inkoopadviezen opzetten die direct 
vanuit je voorraadniveaus en werkorders worden 
aangemaakt. Dit bespaart je de tijd en moeite om 
alles zelf te moeten uitzoeken. Bovendien is het 
mogelijk om vanaf werkorders de benodigde uren te 
berekenen en dit direct in je planning op te nemen.  
En je kunt automatisch werkorders voor uitbesteed 
werk opstellen. De bedrijfssoftware biedt duidelijke en 
up-to-date werkorderoverzichten, zodat je altijd weet 
hoe de zaken ervoor staan.

EXACT ONLINE  
PRODUCTIE BASIS

Voorcalculatie van activiteiten en producten
Als je Exact Online Productie Basis gebruikt om je 
offertes te berekenen, dan gebruik je altijd de laatste 
kostprijzen voor materiaal. Ook toegevoegde waarde 
– zoals arbeidsuren en uitbesteed werk –  
zijn in je berekening meegenomen. Seriegrootte, 
instelkosten en kortingen worden meegerekend.  
Het is zo simpel – je selecteert alle benodigde 
informatie en met 1 klik berekent Exact Online 
automatisch je kostprijs. Werk je met Exact Online 
voor Productie, dan weet je zeker dat je offerte niet te 
hoog of te laag uitpakt.



Nacalculatie van activiteiten en producten
Met het berekenen van de kosten van een activiteit 
ben je er nog niet. Als je controle wilt over je 
gerealiseerde marges, heb je volledig inzicht nodig in 
de werkelijke kosten van activiteiten en producten. 
Met Productie Basis kun je het materiaalverbruik, 
uitbesteed werk en uren voor al je orders makkelijk 
bijhouden. Deze cijfers kun je weer makkelijk afzetten 
tegen de voorcalculatie. Rapportages met marge-
analyses – op product, order en klant – helpen je de 
juiste beslissing te nemen om continu te verbeteren. 
En als sommige van je klanten liever kostprijs-plus-
berekeningen willen, dan kun je ons overzicht voor 
activiteit- en productiekosten gebruiken om alle 
benodigde kostenposten bijeen te brengen. Op basis 
daarvan kun je vervolgens een factuur met winstmarge 
aanmaken.

Met Productie Basis maak je werkorders 

direct aan vanaf je offertes, orders en 

voorraadniveaus, maar je kunt ze ook 

handmatig aanmaken.

Fouten door onduidelijkheid voorkomen? 

Dat kan met Smart Shop Floor. Alle 

werkorders gaan digitaal naar de werkvloer. 

Via een scherm of tablet zijn ze te zien en 

eenvoudig te bewerken.

Met Productie Basis kun je het 

materiaalverbruik, uitbesteed 

werk en uren voor al je orders 

makkelijk bijhouden.

Smart Shop Floor
Door de informatie realtime en digitaal naar de 
werkvloer te brengen, voorkom je dat jij en je 
medewerkers naar antwoorden moeten zoeken. 
Dat kan met Smart Shop Floor. Via een tablet of 
een scherm op de werkvloer krijgen medewerkers 
realtime alle relevante informatie te zien om hun werk 
goed te kunnen doen. Registratie van werkzaamheden 
gaat digitaal en zeer eenvoudig. Je verkleint zo de 
foutmarge en versnelt het productieproces. Ook heb 
je realtime inzicht in de voortgang.



Goed beheer van complexe producten
Als jij als fabrikant met halffabrikaten werkt, 
dan profiteer je van de voordelen van onze 
meerlaagse stuklijsten en ondersteuning in de 
bewerkingsvolgorde. Hierdoor kun je suborders 
aanmaken en krijg je overzicht van wat de hoofd- 
en suborders zijn, zodat je precies weet hoe je 
bedrijf ervoor staat. Registreer welke halffabricaten 
op voorraad worden geproduceerd en welke 
ordergestuurd. 

Productie Geavanceerd helpt je ook om rekening te 
houden met doorlooptijden. Je weet precies wanneer 
onderdelen of materialen beschikbaar zijn – en dat is 
cruciaal voor goede materiaalplanning. De software 
ondersteunt ordergestuurde en voorraadgestuurde 
onderdelen. Dankzij de kostprijsberekening kun je 
verschillende scenario’s aanmaken om de kostprijzen 
te updaten of what-if-analyses uit te voeren. 
Deze kun je van tijd tot tijd laten lopen, of je kunt 
ze gebruiken om de kostprijzen van ingekochte 
onderdelen te updaten met de laatste inkoopprijzen.

Exact Online Productie Geavanceerd doet alles wat Productie Basis doet, maar biedt 

daarnaast extra functies, zoals ondersteuning van meerlaagse stuklijsten, geavanceerde 

materiaalplanning en ondersteuning van serie- en batchnummers. Het is speciaal 

ontworpen voor fabrikanten die te maken hebben met complexe logistieke processen 

vanwege hun complexe productaanbod. Ontdek de functies van Productie Geavanceerd.

EXACT ONLINE  
PRODUCTIE GEAVANCEERD



Goed beheer van je voorraadplanning
Is jouw bedrijf toe aan een betere manier van 
voorraadplanning? In dat geval moet je precies weten 
hoe je voorraadniveaus zich ontwikkelen. Productie 
Geavanceerd geeft je hier inzicht in, omdat ook 
ontvangsten en leveringen kunnen worden opgenomen 
in je planningsoverzicht voor benodigde materialen.  
Als je de logistieke processen van je bedrijf 
wilt uitbreiden, dan kun je ook verschillende 
productielocaties en magazijnen beheren.

Traceerbaarheid en compliance
Als je producten met garantie levert, of producten 
met een beperkte houdbaarheid op voorraad hebt 
dan helpt Productie Geavanceerd je om je artikelen 
beter te traceren en makkelijker te voldoen aan wet- 
en regelgeving. Je kunt serienummers gebruiken 
om producten te traceren, of batchnummers voor 

productpartijen. Met onze bedrijfssoftware weet je 
precies wie wat heeft geleverd. Je kunt materialen 
zelfs terug traceren naar de voltooide werkorders.

Bijproducten
Productie Geavanceerd ondersteunt bijproducten.  
Die kunnen in de stuklijsten worden aangegeven.  
De bijproducten kunnen in elk stadium van het proces 
worden ontvangen, van werkorder tot voorraad. Onze 
functie voor bijproducten helpt je met ontvangsten 
voor restmaterialen. Wil je afgekeurde producten 
kunnen registreren en categoriseren of bijhouden 
welke producten herstelwerk nodig hebben? Met 
het geavanceerde pakket kun je ook activiteiten als 
reparatie, herstel en zelfs recycling verwerken in je 
administratie. 

Productie Geavanceerd helpt je ook om 

rekening te houden met doorlooptijden. 

Je weet precies wanneer onderdelen of 

materialen beschikbaar zijn – en dat is

cruciaal voor goede materiaalplanning.

Productie Geavanceerd helpt je om je 

artikelen beter te traceren en makkelijker 

te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Je kunt serienummers gebruiken om 

ondeelbare unieke producten te traceren, 

of batchnummers voor productpartijen.

Als je de logistieke processen van je bedrijf 

wilt uitbreiden, dan kun je ook verschillende 

productielocaties en magazijnen beheren. 

Ook registreer je eenvoudig bijproducten, 

afkeur, afval en uitval.



Material Resource Planning
Bij het plannen voor tijdige levering wil je vertrouwen 
op prognoses in plaats van uitsluitend te reageren 
op bestellingen van klanten. Laat het systeem 
de benodigde materialen berekenen, in welke 
hoeveelheid en wanneer met Material Resource 
Planning (MRP). Gebruik deze informatie om tijdig in 
te kopen en te produceren.  Maak je producten die 
zijn samengesteld uit halffabrikaten? Gebruik MRP om 
je hoofdproductieplan op te stellen en te beheren.

Meerdere magazijnlocaties
Door ondersteuning van meerdere magazijnlocaties 
per artikel weet je waar welk materiaal is opgeslagen. 
Zo ontstaat een efficiënter voorraadbeheer per 
item. Via API’s kun je jouw magazijn zelfs compleet 
automatiseren. Een door MRP gegenereerde geplande 
inkooporder of een geplande order voor de werkvloer 

blijft een concept totdat die is vrijgegeven. Tot die 
tijd kun je wat-als scenario’s berekenen en juiste 
beslissingen nemen. 

Goedkeuren offertes en verkooporders 
Offertes en verkooporders kan je laten goedkeuren 
door een daartoe bevoegde medewerker. Zo voorkom 
je dat er dat er offertes voor producten naar je 
klanten gaan die je niet kunt waarmaken.

Exact Online voor Productie Premium is het beste 
hulpmiddel ter voorkoming van late leveringen.

Exact Online Productie Premium doet alles wat Geavanceerd doet maar heeft extra 

functies. Je krijgt in meerdere opslaglocaties inzicht in de voorraadposities. Je ziet direct 

waar artikelen met een serie- of batchnummer zijn opgeslagen en de hoeveelheid; tot op 

de magazijnlocatie nauwkeurig.

EXACT ONLINE 
PRODUCTIE PREMIUM



Je bedrijfssoftware is de spil van je onderneming. Zou het dan niet mooi zijn als alle 
bedrijfsgegevens hierin bij elkaar komen? Van alle verschillende services die je gebruikt? 
Met Exact Online kan dat. Dankzij apps. Dat zijn add-ons die je favoriete software en 
services koppelen aan je administratie. Gemaakt door andere partijen, gecertificeerd 
door Exact en verzameld in het App Center. Dat werkt!

Voordelen van het Exact Online App Center:

1 Koppel Exact Online voor Productie met:
• ontwerpsoftware (CAD, PLM)
• productieplanning
• productconfiguratoren
• machines

2 Alle gecertificeerde apps op 1 plek
 Makkelijk zoeken op categorie en branche.

3 Simpel shoppen, heldere kosten
 Apps snel koppelen en ontkoppelen, geen verborgen kosten.

SHOP, KOPPEL, 
PROFITEER

HET EXACT ONLINE APP CENTER
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SUPPORT & SERVICES

Snel aan de slag met Exact Online? Daar helpen 

we je bij. Net op de manier waarop jou dat 

uitkomt. Ontdek de mogelijkheden hieronder. 

 
Snel zelf aan de slag 
Wil je meer leren op een moment dat jou uitkomt? We 
bieden online support met e-learning, help videos, een 
Help center and training webinars. Ideaal om snel een 
antwoord te vinden en te ontdekken.

Experts helpen je op weg
Sommige mensen leren liever van een expert. Onze 
consultants zijn dé Exact Online experts, zij helpen je snel 
op weg met de speciale Starterskits. Onze trainers geven 
ook trainingen op locatie zodat je alles leert over Exact 
Online. Dé manier om goed aan de slag te gaan.

Customer support beantwoordt al je vragen 
Voor vragen kun je contact opnemen met een expert van 
ons supportteam. Tijdens kantooruren beantwoorden ze je 
vragen via live chat, Exact Online zelf of de telefoon (015- 
711 5100) voor dringende vragen. 

Aan de slag
Met Exact Online heb je zekerheid. Je weet precies wat 
je per maand betaalt, zonder investeringen vooraf. Ga 
naar exactonline.nl voor meer informatie of neem een 
proefabonnement om Exact Online 30 dagen gratis te 
proberen.

OOK PROBEREN?
Dat kan op 3 manieren
1 Ga naar exactonline.nl en kies je abonnement.
2  Volg een gratis training en leer snel de ins & outs 

van het programma kennen.
3  Direct contact? Bel, chat of mail met Exact voor 

vragen.

30
DAGEN

GRATIS PROBEREN
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© Exact Group B.V., 2018. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde 
merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren. 
MCL644000NL010

Exact

Molengraaffsingel 33
2629 JD Delft

Nederland 

Tel: +31 15 711 50 00
E-mail: info@exact.nl

Website: exactsoftware.nl

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.
www.exactsoftware.nl


