
EXACT ONLINE APP CENTER
Stijg naar grote hoogte. Ontdek de beste zakelijke apps voor úw situatie

Ook geen zin meer om kostbare tijd te verkwisten aan het invoeren van facturen? 

Internationale ambities en op zoek naar uitgebreide managementrapportages? 

Wat de wens ook is, shoppen in het Exact Online App Center doet wonderen. 

Want dat is dé plek voor iedere Exact Online gebruiker om uw favoriete so�ware en 

services aan onze bedrijfsso�ware te koppelen.

Handmatig boekingen overnemen 
van internetbankieren naar de 
administratie? Niet bepaald mijn 
hobby. Kan dat niet makkelijker?"

Scan & Herken

Ik wil inzicht hebben in mijn 
incassotrajecten zonder tijd kwijt te 
zijn aan het overzetten en bijwerken 
van achterstallige facturen."

De tijd die ik kwijt ben aan het 
overkloppen van kasboekingen in de 
administratie besteed ik liever aan 
mijn klanten."

Leuk zo'n webshop. Maar Joke van 
de administratie is wel een paar uur 
per dag bezig met het overzetten 
van relatiegegevens en orders."

Natuurlijk wil ik graag dat mijn 
klanten terugkomen. Maar hoe zorg 
ik daarvoor zonder dat het me veel 
geld kost?"

Waarom moet ik zo lang bezig zijn 
met het verzamelen van gegevens 
voor mijn rapportages? Het is toch 
geen 1993 meer?"

Bankieren

Creditmanagement

Kassa

Webshop

E-mailmarketing

Reporting

SITUATIE VOORDEEL
APP

Al die bonnen en facturen 
invoeren, wat een tijdrovende 
klus!"

Bespaar tijd door invoerwerk te 
automatiseren.

Werk e�ciënter door bij- en afschrij-
vingen en zelfs betalingsbestanden 
automatisch uit te laten wisselen.

Altijd inzicht in alle incassozaken. 
Trajecten starten, beheren en zelfs 
automatisch een dossier bijhouden.

Voorkom dubbel werk. Laat de 
boekhouding bijwerken vanuit de 
kassa. 

Besteed uw tijd nuttiger. Laat alle 
belangrijke gegevens automatisch 
bijwerken in de administratie.

Bedrijf marketing als een pro. Gebruik 
relatiegegevens uit Exact Online om 
e-mailcampagnes op te zetten en uit 
te voeren.

Zorg In 1 oogopslag voor inzicht in uw 
onderneming. Gebruik realtime 
dashboards voor volledige controle 
over de gang van zaken.

Voordelen van het Exact Online App Center:
- Kwaliteit verzekerd
 Alle gecertificeerde apps op 1 plek, gesorteerd naar categorie en branche.

- Makkelijk shoppen
 Snel apps koppelen en ontkoppelen en zelfs op proef uitproberen.

- Geen verrassingen achteraf
 Transparante kosten. 

- Reviews per app
 Bekijk de beoordelingen van anderen of laat ze zelf achter.
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