
Project Management

De ideale begeleiding voor 
jouw Exact implementatie 
door een projectmanager

Gaat de implementatie van Exact bij jouw bedrijf  intensief worden? Hebben 

jullie een heel specifieke manier van werken, of wil je externe systemen met 

Exact koppelen? Dan is Exact Project Management wat voor jou!

De projectmanager ondersteunt jou tijdens het hele traject, vanaf het 

moment dat je Exact hebt besteld tot je bedrijf helemaal gereed is om 

succesvol met Exact te werken!

Wanneer is een projectmanager essentieel?

+ Voor bedrijven met een omvangrijke organisatie

+ Bij implementatietrajecten vanaf 8 dagen consultancy

+ Als Exact met externe software* gekoppeld gaat worden

Wat levert dit je op?

+ Een ervaren sparringpartner tijdens het volledige implementatietraject

+ Een duidelijke afstemming tussen jou en de projectmanager nadat je 

Exact hebt besteld

+ Ondersteuning bij het opstellen van een helder projectplan met 

doelstellingen, uit te voeren taken en de planning

+ Soepel verloop van implementatie door voortgangsgesprekken
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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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Maximaal 
profiteren? 

Boek een consult via 
www.exact.com/nl/
services/consultancy

Wat zijn de tarieven?

Het uurtarief voor Project Management is €105,- per uur. De standaard inschatting van het aantal uren 

Project Management bedraagt 20% ten opzichte van het totaal aantal benodigde consultancy uren. 

Facturatie zal worden uitgevoerd op basis van gerealiseerde Project Management uren waarbij uren boven 

budget altijd vooraf zullen worden afgestemd.

Laat je ontzorgen door een projectmanager

Heb je interesse of ben je benieuwd of Project Management voor jouw bedrijf geschikt is?

Neem contact op met je accountmanager of bel ons op 0800 - 665 46 31 en vraag naar de mogelijkheden 

van Project Management.

* De betrokkenheid van externe software zal een onderdeel vormen van het projectplan. Echter, Exact is

niet verantwoordelijk voor de communicatie, planning en uitvoering van de activiteiten aangaande de 

implementatie van externe software.
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