
Getting Started Service

Snel en eenvoudig aan de 
slag met Professional Services 
Automation - PSA  

Klaar voor de toekomst 

Ga goed van start met de Getting Started Service. Met deze 

service hoef jij je geen zorgen te maken over de inrichting van 

de software, onze consultant zet de inrichting graag voor je op. 

Daarnaast profiteer je optimaal door een handige en complete 

training voor jouw specifieke medewerkers. Zo ben je echt 

verzekerd van een goede start.

De belangrijkste voordelen:

 + Een direct operationele basisinrichting

 + Projectadministratie- en bewaking

 + Uren- en materiaal registratie & facturatie

 + Uitbreidbaar met intercompany project accounting

 + Exact E-Learnings 

Op deze Getting Started zijn de 

Algemene voorwaarden van toepassing.

Hoe ziet een Getting Started  

traject eruit?

1. Maak vooraf kennis met Exact Synergy 

en Globe door een kosteloze  

online training te volgen.

2. Implementeren van de voor 

gedefinieerde basis inrichting.

3. Uitleg van de processtappen 

gedurende de training.

4. Starten maar! Aan de slag met de 

Getting Started!

5. Antwoord op al je vragen in onze 

Support Portal 

Omdat elke organisatie eigen kenmerken 

heeft, biedt Exact de mogelijkheid om 

aanvullend assistentiedagen af te nemen 

zodat de inrichting verder gefinetuned 

kan worden. Het aantal dagen wordt in 

samenspraak vastgesteld.  

 

Heb je nog geen toegang tot de Support 

Portal, vraag dat dan hier aan.

https://www.exact.com/terms-and-conditions
https://support.exact.com/s/training
https://support.exact.com/
https://www.exact.com/support/request-portal-access
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 + Controleren van berekeningen loonperiode 
en loonjournaalpost

 + Definitief maken van de loonperiode
 + Correcties met terugwerkende kracht 

doorvoeren (verloning, loonaangifte en 
pensioenaangifte)

 + Aanmaken en verzenden van de 
loonaangifte

 + Aanmaken en verzenden van de 
pensioenaangifte**

 + Aanmaken van een verlof- en 
verzuimregistratie

 + Overzichten
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Consultancy 
ondersteuning 
 

 + Getting Started wordt tegen 
consultancy tarief in rekening 
gebracht. 

 + In overleg met Exact kan 
aanvullende ondersteuning 
naar eigen behoefte worden 
samengesteld.  
 

* Inrichting betreft 1 administratie 
of divisie.
** Exact Synergy en Exact Globe 
dienen gëinstalleerd te zijn met 
een op dit moment commerciele 
release, en de uitwisseling van 
stamgegevens tussen de applicaties 
is waar nodig actief (relaties, 
grootboekrekeningen,artikelen, 
projecten, medewerkers). 
*** De inrichtingswerkzaamheden 
worden vanaf afstand (remote) 
uitgevoerd.

PSA-II is aanvullend op PSA-I
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Basisinrichting

PSA-|  
Urenregistratie en facturatie

PSA-||  
Intercompany project accounting

Werkstromen voor urenregistratie en facturatie v

Intercompany werkstromen voor urenregistratie en facturatie v

Eerste opzet assortimenten, activiteiten, materialen en producten v

Rollen en workspaces voor urenschrijvers, projectmanagers en projectadministratie v

Geconfigureerde instellingen v v

Word merge template voor een bezoekverslag v

Document types ten behoeve van projectdossier v

Rapportages voor Project overview en Medewerker productiviteit v

Integratie van factuurvoorstellen vanuit Exact Synergy richting Exact Globe v v

Factuur lay-out v

Training

Projecten aanmaken van type nacalculatie, vaste som en intern v

Debiteuren en activiteiten aanmaken voor facturatie v v

Verkoop-, kosten- en intercompanytarieven instellen voor activiteiten en materialen v v

Producten en Work Breakdown Structure (WBS) binnen een project opzetten v

Projectbudget opvoeren v

Projecten plannen v

Uren en kosten registreren en goedkeuren v v

Projecten factureren v

Intercompany factureren v

Intercompany procesgang binnen PSA v

Intercompany boekingsgangen in project en medewerker administratie v

Project issues en evaluaties registreren en opvolgen v

Projectdossier (documenten) in Synergy v

Basisinrichting 0,5 dag 0,5 dag

Training 1 dag 1 dag

Waarbij krijg je ondersteuning?


