
exactsoftware.nl

OPTIMAAL SAMENWERKEN  
MET SOCIAL COLLABORATION
Onderdeel van Exact Globe and Synergy
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 Grootste voordelen

• Eenvoudig en doeltreffend samenwerken.

• Communicatie en opslag in één centrale 

omgeving.

• Verhoogde productiviteit van je teams en 

van je organisatie als geheel. 

• Geen kennisverlies, want alle 

communicatie is eenvoudig terug te 

vinden én te linken aan de relevante 

projecten.

• Alle communicatie vindt plaats binnen je 

eigen veilige omgeving. 

Optimaal 
samenwerken met 
Social Collaboration
Social Collaboration in Synergy bevordert de onderlinge 

samenwerking en kennisdeling binnen je organisatie. 

Vergeet e-mail en WhatsApp en verwelkom de social 

timeline, notificaties en workspaces. Dankzij de 

uitgebreide mogelijkheden van Social Collaboration 

voorkom je miscommunicatie en schiet de productiviteit 

van je teams omhoog.

SOCIAL COLLABORATION
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Vergeet WhatsApp. 
Hallo Timeline!
Goed samenwerken begint bij effectief 

communiceren. Iedereen heeft daarvoor zo 

zijn eigen voorkeursplatform, zoals e-mail, 

WhatsApp, Slack of andere (social) media. 

Dankzij Social Collaboration in Exact Synergy 

is het nu mogelijk om al deze communicatie 

samen te brengen in je bedrijfssoftware. En wie 

Social Collaboration voor het eerst gebruikt, 

snapt meteen hoe het werkt. Je herkent veel 

functionaliteiten van bijvoorbeeld Facebook 

of LinkedIn. Plaats berichten op de timeline en 

koppel ze aan groepen, klanten of projecten. Is er 

een nieuw bericht? Je bent direct op de hoogte 

via de push notificaties op je app.   

pushnotificaties wil ontvangen. Zo ben je altijd 

volledig op de hoogte.

Groepen

Projectteams werken eenvoudig samen binnen 

groepen. Dankzij deze groepen bereik je alleen de 

mensen die bij het project betrokken zijn en creëer 

je een centrale plaats bínnen je bedrijfssoftware 

waar je altijd alle relevante informatie terugvindt. 

Deel bijvoorbeeld de laatste projectnotities en 

gespreksverslagen en groepeer activiteiten. 

Maar ook binnen een afdeling bieden de groepen 

uitkomst. Laat alle communicatie tussen de 

teamleden via de timeline lopen, zodat belangrijke 

discussies en de uitkomsten ervan bewaard blijven 

binnen je bedrijfssysteem. 

Timelines 

Posten, delen, liken, taggen; alles wat je gewend 

bent van LinkedIn of Facebook kan ook binnen 

Synergy. Hierdoor is de drempel om informatie te 

delen binnen je organisatie erg laag en is iedereen 

beter op de hoogte van wat er binnen het bedrijf 

speelt. Heb je een mooie deal binnengehaald? 

Organiseer je een intern event? Zijn de 

kwartaalcijfers bekend? Plaats het op de timeline.

 

Notificaties

Zit je in veel verschillende groepen en ben je bang 

om iets te missen? Geen zorgen, daar hebben 

we notificaties voor. Je krijgt een melding in je 

scherm of via de app zodra er nieuwe berichten 

voor je zijn. Je hebt de mogelijkheid om zelf in te 

stellen van welke berichten en welke groepen je 
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Workspaces

Waar timelines en groepen bedoeld zijn voor 

interactie en dynamische communicatie tussen 

collega’s, zijn workspaces heel geschikt voor 

statische informatie en om medewerkers te 

informeren over een bepaald onderwerp. Zie het 

als een interne website, die je heel gemakkelijk 

modulair samenstelt en doorzoekt. Maak 

gepersonaliseerde pagina’s aan op elk niveau in 

de organisatie: voor mederwerkers-, op team-, 

project- of afdelingsniveau. Verrijk je workspace 

met alle relevante content via documenten, 

tegels en koppelingen naar externe websites. Dit 

is heel eenvoudig met widgets die gebruikers zelf 

kunnen aanpassen. 

App

Samenwerken en communiceren doe je niet 

alleen vanaf je desktop, maar juist ook mobiel. 

Alle functionaliteiten zijn eenvoudig op je mobiele 

apparaten te gebruiken, via de Synergy App. 

Hierdoor is het ook erg handig in organisaties met 

teams die verspreid zijn, of waar werknemers veel 

onderweg zijn.

Exact Globe

Exact Globe is de basis van onze Exact Finance en 

ERP-oplossingen. Voor nieuwe klanten hebben 

we markt- en procesgerichte totaaloplossingen. 

Bestaande klanten kunnen Globe eenvoudig 

uitbreiden met additionele oplossingen, users en 

administraties.

Exact Synergy

Met Exact Synergy bereik je een optimale 

samenwerking tussen alle afdelingen binnen je 

onderneming. Het resultaat: transparantie, kortere 

communicatielijnen, snellere reacties, meer 

flexibiliteit en echt teamwerk. Exact Synergy is een 

schaalbare oplossing. Start met het automatiseren 

van één of meerdere processen, en als je er klaar 

voor bent, deze uitbreiden.

Overzicht

1 Financieel management

2 Logistieke processen

3 Productie processen

4 Project Management

5 HRM & Salaris

6 CRM

7 Business Management

 8 Social Collaboration

9 Connectivity

10 Voldoen aan de AVG



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.
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