
 Exact Online voor Productie

PRODUCTIE,
LOGISTIEK,
BOEKHOUDING
& CRM IN 1
Productiebedrijven willen
concurrerender werken én volledige
controle over hun productie krijgen.
 Exact Online voor Productie  helpt hierbij.

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 de 

accountant.

• Scan & Herken.

• Werken met vreemde valuta.

Exact Online. De online bedrijfssoftware. 
www.exact.com/nl

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

Administraties 2
Gebruikers 1
Magazijnen 1

Administraties 2
Gebruikers 1

Magazijnen Onbeperkt
Smart Shop Floor gebruiker 1

Administraties 2
Gebruikers 1

Magazijnen Onbeperkt
Smart Shop Floor gebruiker 1

Productie Basis

€ 315,- p/m

Productie Geavanceerd

€ 415,- p/m

Productie Premium

€ 525,- p/m

 Boekhouden

 In- & verkopen

 Kostprijs calculeren (voor eenlaagse 

 stuklijsten)

 Offertes opstellen

 Relaties beheren met CRM 

 (Meerlaagse) Shop orders managen

 Voorraad beheren

 Boekhouden

 In- & verkopen

 Kostprijs calculeren (voor  

 meerlaagse stuklijsten)

 Offertes opstellen

 Relaties beheren met CRM

 (Meerlaagse) Shop orders managen

 Uren registreren en factureren

 Voorraad beheren

 Assembleren bij levering of ompakken

 Meerdere magazijnen beheren

 Serie- en batchnummers toewijzen

 Werken met 1 opslaglocatie per artikel

 Bijproducten ontvangen

 Boekhouden

 In- & verkopen

 Kostprijs calculeren (voor  

 meerlaagse stuklijsten)

 Offertes opstellen

 Relaties beheren met CRM

 (Meerlaagse) Shop orders managen

 Uren registreren en factureren

 Voorraad beheren

 Assembleren bij levering of ompakken

 Meerdere magazijnen beheren

 Serie- en batchnummers toewijzen

 Werken met variabele opslaglocaties  

 per artikel

 Bijproducten ontvangen

 Verkoopprognose en productieplan 

 Materiaalbehoefte inplannen

 Offertes en orders goedkeuren

Voordelen proefabonnement
• 30 dagen gratis het hele pakket uitproberen.

• Helemaal vrijblijvend.

• U zit nergens aan vast.

• Het proefabonnement eindigt automatisch.

• Inclusief 24/7 support: online, via e-mail of 

telefonisch tijdens kantooruren.


