
Exact 
Financials 

Eén compleet systeem 
voor je boekhouding



Exact Financials staat voor zekerheid en snelheid met de gewenste flexibiliteit in de automatisering 

van je boekhouding.

+  Zekerheid: Door het volledige security by design principe is je systeem en de externe data optimaal 

beveiligd.

 +  Snelheid: Door centraal te werken met stamgegevens voor eenmalige invoer en door processen over 

administraties heen te automatiseren zoals het verwerken van boekingen en rapporteren over  

administraties heen. 

+  Flexibiliteit: Exact Financials is volledig web-based. Daardoor verleen je gebruikers via een browser snel 

toegang tot het systeem.

In het kort 

Top 5 grootste voordelen

1 Operationele efficiëntie 
2 Betrouwbare cijfers   
3 Freedom of choice   
4 Flexibiliteit in integratie  
5 Meerdere talen en vreemde valuta 

Functies

 + Boekhouding    
 + Projecten  
 + Factureren   
 + Rapportages 
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Operationele  
efficiëntie

Via Exact Financials richt je 
je financiële administratie 
efficiënt in. Creëer optimale 
controle tot op projectniveau. 
Of je nu werkt met stamgege-
vens, rapportages maakt, of 
data importeert en verwerkt; 
door centraal via dit systeem 
te werken, bespaar je veel 
kostbare tijd. Exact Financials 
heeft zichzelf bewezen als 
betrouwbare oplossing voor 
grote transactieaantallen 
(denk aan incasso’s en groot-
boekmutaties). Bovendien 
sluit het systeem naadloos 
aan op Exact Consolidatie, 
Exact Purchase to Pay en Exact 
Expense Management voor 
nog meer efficiëntie in financi-
eel management.   

Betrouwbare cijfers 

Exact Financials wordt veel 
gebruikt in sectoren waar 
risicobeheersing, compliance 
en control belangrijke termen 
zijn. Met deze software krijg 
je dan ook uitgebreide opties 
om je gegevens te bescher-
men tegen oneigenlijk ge-
bruik. Verstuurde documenten 
kun je automatisch opslaan. 
Handig als je bijvoorbeeld een 
transactie moet onderbouwen.    

Freedom of choice  

Exact Financials is volledig 
web-based. Hierbij maakt het 
niet uit vanuit welke browser 
je werkt. Bovendien kies je zelf 
of je vanuit de Exact Cloud wilt 
werken, vanaf een zelfgekozen 
hosting-server of binnen je 
eigen infrastructuur. Je hebt 
ook keuzevrijheid qua type 
database: MS SQL Server, 
Progress OpenEdge of Oracle. 
Tot slot bepaal je ook zelf met 
welk besturingssysteem je 
werkt. Wordt het Windows of 
bijvoorbeeld Linux?    

Flexibiliteit in integratie  

Gebruikers koppelen Exact 
Financials vaak aan andere 
branche- en bedrijfsspeci-
fieke systemen. Zo kun je heel 
eenvoudig gegevens tussen 
verschillende softwarepro-
gramma’s uitwisselen. Je kunt 
de systemen op basis van 
webservices ook met elkaar 
integreren. Exact Financials 
is - via de invoice gateway 
van Exact - aangesloten op 
het Peppol-netwerk en op 
de banking gateway, voor de 
integratie met banken.

Wetgeving en talen

Exact Financials volgt de Ne-
derlandse en Belgische wet- 
en regelgeving. Daardoor kun 
je met een gerust hart vanuit 
het systeem betalingen doen 
en de btw-aangifte maken. 
Werk ook met verschillende 
vreemde valuta. De taal van 
Exact Financials stel je in op 
Nederlands, Vlaams, Engels, 
Frans, Duits of Spaans.

Zekerheid, snelheid en flexibiliteit 

Dankzij Exact Financials verhoog je de transparantie, snelheid en efficiëntie van je bedrijfsvoering.
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Exact Financials is het fundament voor je complete boekhouding, inclusief financieel projectmanagement, 

factureren en inzichtelijke rapportages.

Boekhouding  
Exact Financials integreert je financiële processen met de andere belangrijke 
processen binnen je organisatie. Zo verzamel je alle financiële mutaties in één 
centrale informatiebron. Je hebt alle informatie centraal beschikbaar in het 
grootboek. Dit geeft je snel inzicht in je cijfers en administratieve processen. Het 
grootboek, debiteuren- en crediteurenbeheer is verregaand te automatiseren. 
Naast de grootboekrekening, kostenplaats en kostendrager kun je vijf 
multidimensies definiëren. Hang er een referentietabel achter en je kunt makkelijk 
rapporteren. Je hebt toegang tot standaardtemplates, maar kunt ook eenvoudig 
zelf rapportagestructuren maken die je in alle overzichten kunt gebruiken. 
Wijzigingen in de software worden gelogd en kun je met edp-rapporten opvragen. 
Wil je grote transactieaantallen rapporteren? Met de taakplanner stel je in wanneer 
je een rapport wilt draaien. De output ontvang je op het gewenste tijdstip in je 
mailbox. 

Projecten  
Met Exact Financials registreer je de gegevens van projecten op zo’n manier 
dat het project niet alleen inzichtelijk, maar ook controleerbaar en beheersbaar 
blijft. In de project-stamkaarten kun je alle gegevens van de projecten opslaan. 
Deze houd je centraal, vanuit een moederadministratie bij. Zo komen projecten 
automatisch beschikbaar in de dochteradministraties. Op deze manier maak 
je eenvoudig rapportages over de administraties heen. Financiële boekingen 
met projectinformatie worden direct in de projectadministratie verwerkt. Er zijn 
diverse methodes van ‘onderhanden werk’ bepaling beschikbaar. Exact Financials 
heeft veel flexibele overzichten. De projectmodule leent zich uitstekend om 
nieuwbouw- of verbouwingsprojecten financieel te registreren en bij te houden. 
Verder is de module bij uitstek geschikt om subsidieprojecten te registreren.

Factureren
Het afhandelen van je verkooporders en -facturen gaat met Exact Financials heel 
eenvoudig. Invoerschermen zijn flexibel in te richten en worden per gebruiker 
opgeslagen. Heb je te veel of te weinig gefactureerd? Met deze module maak je 
eenvoudig een correctiefactuur. Met de functionaliteit ‘vaste verkoopfacturen’ 
genereert het systeem automatisch een terugkerende vaste verkoopfactuur. Je 
kunt de lay-out van je verkoopfacturen zelf samenstellen, printen, e-mailen of 
via Peppol versturen. Heb je verkoopfacturen in een andere applicatie gemaakt? 
Met de flexibele importmodule EDIS - of met webservices – importeer je die 
eenvoudig. Exact Financials biedt inzicht via flexibele omzetstatistieken en 
rapportages op verkooporders- en facturen.   

Rapportages  
Via Exact Financials krijg je toegang tot veel standaardoverzichten. Denk aan 
grootboekkaarten, balans- winst-en-verlies-overzichten en openstaande 
posten-overzichten debiteuren/crediteuren. Alle overzichten gebruiken dezelfde 
rapportfunctie die een flexibele en uitgebreide manier van selectiemogelijkheden 
biedt. Na selectie kun je gegevens direct exporteren, op het scherm tonen of 
printen. Met widgets kun je bijvoorbeeld staafdiagrammen of tellers toevoegen en 
direct doorzoomen naar onderliggende gegevens in het systeem. Exact Financials 
is op diverse veilige manieren te ontsluiten naar BI-tools voor verdere visualisatie 
en dashboarding. Met Exact Insights beschik je over een standaardset aan 
dashboards waarmee je gedetailleerd inzoomt op financiële gegevens.  

Volledig geautomatiseerde boekhouding 
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Ervaar onze best-in-class klantondersteuning

Bij Exact draait het niet alleen om software. Wij vinden het belangrijk dat je toe-
gang hebt tot onze ervaring en expertise. Daarom bieden we naast onze software 
ook ‘best-in-class’ klantondersteuning. Dat doen we met onze Service Essentials. 
Wij helpen je op deze manier het maximale te halen uit je software; van analyse 
en advies, tot implementatie, training en support.

Onze Service Essentials zetten we niet alleen in bij nieuwe klanten. Ook wanneer 
je al jaren klant bij ons bent en je behoefte hebt aan optimalisatie van je systeem 
staan we voor je klaar. Je kunt in elke fase van onze servicecyclus instappen.

Lees meer over Exact Service Essentials op onze website.
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AnalyseOptimalisatie

AdviesTraining

ImplementatieSupport

https://www.exact.com/nl/services


Software van Exact

Stuur op cijfers, bouw aan succes
De financiële cloudsoftware van Exact ondersteunt de groei en het succes van 
meer dan 500.000 ondernemers, kleine en middelgrote bedrijven en hun accoun-
tants. Zij vertrouwen op onze toekomstbestendige software voor het nemen van 
weloverwogen zakelijke beslissingen gericht op het behalen van  
de doelstellingen van vandaag en de ambities van morgen. 

Exact. Cloud business software.

Ontdek de andere 
oplossingen van Exact:

Neem contact op:

© Exact Group B.V., 2020. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- en

handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren. 

+31 15 711 51 50

Exact Purchase to Pay >

Exact Expense Management >

Exact Consolidatie >

https://www.exact.com/nl/software
https://www.exact.com/nl/producten/purchase-to-pay
https://www.exact.com/nl/producten/expense-management
https://www.exact.com/nl/software/exact-consolidatie
www.exact.com/nl
mailto:info@exact.com
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