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WAT IS
EXACT ONLINE?
Exact Online is dé online
bedrijfssoftware voor ondernemers
en accountants. Met boekhouden
en CRM in 1 is het de basis van
ieder gezond bedrijf. Daarnaast
hebben we geïntegreerde
pakketten voor mkb’ers in de
productie, handel en zakelijke
dienstverlening.
Wat is Exact Online voor Handel?
Blijf waarde toevoegen en gezonde marges
realiseren. Dé manier om de concurrentie voor
te blijven. Onze geïntegreerde online bedrijfssoftware laat handelsbedrijven controle krijgen
over logistiek, relatiebeheer & financiën én hun
positie in de keten versterken. Alles sluit naadloos op elkaar aan. Alles is geautomatiseerd.
Alles is onder controle.

ONZE PRODUCTEN
Waarom Exact Online
Handel Basis kiezen?
Exact Online Handel Basis levert de tools die je nodig hebt om je
orderbeheer en logistiek te integreren met je boekhouding en CRM.
Alle belangrijke processen zijn geautomatiseerd: Inkoop, verkoop,
facturatie, retouren en voorraadbeheer. Omdat je CRM ook is
geïntegreerd, levert Handel alle informatie die je nodig hebt,
zodat jij je klanten op de eerste plaats kunt zetten.

Waarom Exact Online
Handel Geavanceerd kiezen?
Werk je met meerdere magazijnen? Is het belangrijk voor jouw
business om serie- of batchnummers aan producten toe te wijzen?
Wil je producten assembleren? Exact Online Handel Geavanceerd is de
beste keus voor handelsbedrijven met een complexe logistiek. Je profiteert van dezelfde voordelen als bij Handel Basis – met deze extra
functies. Je kunt naadloos upgraden van Basis naar Geavanceerd.

Waarom Exact Online
Handel Premium kiezen?
Exact Online voor Handel Premium is speciaal ontworpen voor
handelsbedrijven met behoefte aan planning, autorisatie en geavanceerd magazijnbeheer. Het biedt naast de functies van Handel Basis
en Geavanceerd ook variabele opslaglocaties per product, verkoopprognoses en een geavanceerde materiaalplanning. Je kunt vanaf
beide versies naadloos upgraden naar Premium.

EXACT ONLINE

PRIJZEN
Handel Basis

€ 179 p/m
Administraties 2
Gebruikers 1
Magazijnen 1

Boekhouden
Bestellingen plaatsen
Offertes opstellen
Relaties beheren met CRM
Verkooporders verwerken
Voorraad beheren

Handel Geavanceerd

€ 279 p/m
Administraties 2
Gebruikers 1
Magazijnen onbeperkt

Handel Premium

€ 389 p/m

Assembleren bij levering of ompakken
Inkoopprijsafspraken maken
Meerdere magazijnen beheren
Serie- en batchnummers toewijzen
Werken met orderpicklocaties

Verkoopprognoses maken
Materiaalbehoefte inplannen
Variabele opslaglocaties gebruiken

Administraties 2
Gebruikers 1
Magazijnen onbeperkt

Alle abonnementen zijn inclusief
-- 24/7 support & gratis updates
-- Abonnementen beheren
-- Activa beheren
-- Betalingsherinneringen versturen
-- Bankieren
-- Budgetteren
-- Factureren
-- Kostenanalyses maken
-- Mobile apps voor iOS en Android
-- Online samenwerken met klanten, collega’s en de accountant
-- Scan & Herken
-- Werken met vreemde valuta
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HANDEL BASIS
Wij hebben Exact Online Handel Basis ontwikkeld voor handelsbedrijven die hun
orderbeheer en logistiek willen integreren met hun boekhouding en CRM. Met onze
bedrijfssoftware hoef je minder administratieve handelingen te doen en krijg je meer
controle over je bedrijf, processen en klanten. Ontdek de functies van Handel Basis.

Offertes en verkooporders
Maak je offertes en verkooporders aan met onze
bedrijfssoftware. Dit kun je handmatig doen of
automatisch via een online shop of b2b-portal.
Maak verschillende templates voor je offertes en
stel ze in als standaard voor bepaalde prospects en
klanten. De software ondersteunt ook prijslijsten
met staffelkorting. Zo krijgt elke klant de juiste prijs
aangeboden. Met Handel Basis krijg je greep op het
hele verkoopproces, van begin tot eind.

Voorraad en inkoop
Beheer de omvang van je voorraad, print productlabels en bekijk je voorraadniveaus en lijsten met
artikeltransacties. Met Handel Basis hebben jij en je
werknemers volledig inzicht in je voorraad, inclusief
geplande leveringen vanuit leveranciers en aan
klanten. Belangrijke informatie over je voorraad wordt
weergegeven via cockpits, aan de hand van verschillende rapportages die je naar eigen wens kunt aanpassen, en via onze mobiele app. Met de prijzen voor
de klanten erbij. Zo kun je direct acteren op vragen
van klanten, ook als je onderweg bent. Onze bedrijfssoftware geeft ook advies over wat je moet inkopen,
zodat het makkelijker is om de correcte hoeveelheden
aan te vullen van de juiste leverancier. Een item kan
eventueel worden ingekocht bij verschillende leveranciers. Onze software helpt jou om meer inzicht te
krijgen in je voorraad en deze strakker te beheren.
Zo krijg je een volledig overzicht van het gehele
proces.

Maak je offertes en verkooporders
aan met onze bedrijfssoftware. Dit kun
je handmatig doen of automatisch via
een online shop of b2b-portal.

Beheer de omvang
van je voorraad, print
productlabels en bekijk je
voorraadniveaus en lijsten
met artikeltransacties.

Naleveringen en directe leveringen vanaf de
leverancier.
Handel Basis maakt het mogelijk om in te kopen op
basis van je voorraadniveaus of zodra er een verkooporder wordt ingevoerd, zodat je geen dure of
bederfelijke producten op voorraad hoeft te hebben. Je kunt er ook voor kiezen dat je leverancier de
goederen direct aan je klant levert, zodat jij alleen
nog maar de factuur hoeft te sturen. Nalevering en
directe levering zijn nieuwe en effectieve manieren
om je productaanbod uit te breiden zonder dat je in
je voorraad hoeft te investeren.

Relatiebeheer is een integraal
onderdeel van Handel Basis, waarmee
je makkelijk je communicatie met
prospects, leveranciers en andere
zakenpartners kunt beheren.

Relatiebeheer
Vind je het lastig om de communicatie met je klanten
en prospects bij te houden? Relatiebeheer is een integraal onderdeel van Handel Basis, waarmee je makkelijk je communicatie met prospects, leveranciers
en andere zakenpartners kunt beheren. Met Exact
Online heb je toegang tot al je contact- en transactie
gegevens wanneer jij dat wilt – overal en altijd, via je
laptop, tablet of smartphone. Per contact kun je ook
eventuele verkoopkansen opslaan, vervolgafspraken
bijhouden, potentiële omzet, verwachte sluitingsdata
en succescijfers checken.

EXACT ONLINE
HANDEL GEAVANCEERD
Ben je voor jouw business op zoek naar meer uitgebreide logistieke functies? Wij hebben
Exact Online Handel Geavanceerd ontwikkeld voor handelsbedrijven die te maken hebben
met meerdere magazijnen en assemblagebeheer. Maar ook voor groothandelaren die
producten moeten kunnen terug traceren vanaf de klant naar de leverancier. Onze software
helpt je zo controle te krijgen over je business, zelfs als je bedrijf te maken heeft met
intensieve magazijnverwerking.
Meerdere magazijnen beheren
Als handelsbedrijf moet je goed bedenken hoe je snel
kunt leveren en hoe je zorgt dat je voorraad flexibel
is, zodat je de kosten zo laag mogelijk kunt houden.
Dit kun je oplossen door met meerdere magazijnen te
werken op verschillende locaties dicht bij je klanten
of leveranciers. Met Handel Geavanceerd kun je
meerdere magazijnen aanmaken en onderhouden en
per magazijn minimale en maximale voorraadniveaus
beheren. Je kunt goederen ook tussen magazijnen
overzetten, zodat de inkoop- en verkooptransacties
direct gekoppeld blijven aan een bepaald magazijn.
Per magazijn is inzichtelijk wat de ouderdom van
voorraad is om beslissingen rond om het optimaliseren van voorraadaantallen te nemen.
Assemblagebeheer
Onderdelen samenstellen tot geassembleerde producten – evenals het opnieuw verpakken van producten – is een slimme manier om unieke producten
op te nemen in je productaanbod en om te besparen

op je inkoopkosten. Handel Geavanceerd biedt alles
wat je nodig hebt voor assemblagebeheer. Je kunt
zelfs onderdelen op voorraad bewaren en deze pas
assembleren op het moment dat het product geleverd
moet worden. Zo hou je de voorraadniveaus laag en
dus ook de kosten voor opslag – dit is met name handig als je werkt met kostbare onderdelen of wanneer
deze voor meerdere producten worden gebruikt.
Serie- en batchregistratie en traceerbaarheid
Handel Geavanceerd helpt je om een uniek artikel
te identificeren aan de hand van serienummers, en
artikelgroepen aan de hand van batchnummers.
Maak je producten herkenbaar, zodat je de garantie
kunt controleren in geval van een defect, of om de
leverancier te kunnen traceren. Dit is van onschatbare
waarde als je andere klanten moet informeren over
eventuele problemen met een bepaalde productbatch.

EXACT ONLINE
HANDEL PREMIUM
Loop je tegen allerlei uitdagingen aan als je de beschikbaarheid van producten plant?
Moet je meer personeel aannemen? Wordt er veel in bulk ingekocht? Handel Premium
biedt een breed scala aan mogelijkheden voor bedrijven die te maken hebben met
planning, autorisatie en geavanceerd magazijnbeheer. Ontdek de functies van onze
meest uitgebreide oplossing voor handelsbedrijven.

Geavanceerde materiaalplanning
Voorraad leidt automatisch tot extra kosten, maar
vaak kan het niet anders. Denk aan klanten die eisen
dat je voorraad aanhoudt of wanneer je te maken
hebt met lange levertijden vanuit leveranciers en
een fluctuerende vraag. Als je te veel voorraad hebt,
maak je onnodige kosten voor opslag, verwerking,
verzekering en financiering. Met materiaal behoefte
planning kun je dit probleem effectief verhelpen door
de beschikbaarheid van je producten te optimaliseren.
Met Handel Premium weet je precies welke producten
je absoluut moet hebben, hoeveel en wanneer precies. Bovendien kun je op basis van resultaten uit het
verleden verkoopprognoses opstellen. Hiermee kunnen jouw inkopers betere besluiten nemen en helpen
betere klantenservice te bieden, zonder overbodige
voorraad. Zo kun je op tijd leveren en je voorraad
gezond houden.

Variabele opslaglocaties
Het kan efficiënter zijn om te werken met variabele
opslaglocaties in een magazijn. Deze methode wordt
gebruikt in magazijnomgevingen waar de goederen
in bulk worden ontvangen en producten bepaalde
eigenschappen hebben waarvoor flexibele opslaglocaties nodig zijn. Artikelen hebben nog steeds een
standaard pickinglocatie, maar kunnen ook op andere
locaties in een magazijn worden geplaatst. Zo maak
je optimaal gebruik van je opslagcapaciteit en kunnen
producten makkelijk worden teruggevonden.
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SHOP, KOPPEL,
PROFITEER
HET EXACT ONLINE APP CENTER
Je bedrijfssoftware is de spil van je onderneming. Zou het dan niet mooi zijn als alle
bedrijfsgegevens hierin bij elkaar komen? Van alle verschillende services die je gebruikt?
Met Exact Online kan dat. Dankzij apps. Dat zijn add-ons die je favoriete software en services koppelen aan je administratie. Gemaakt door andere partijen, gecertificeerd door
Exact en verzameld in het App Center. Dat werkt!

Voordelen van het Exact Online App Center
1 Koppel Exact Online aan je favoriete software en services
Automatiseer processen en bespaar op administratiewerk.
2 Alle gecertificeerde apps op 1 plek
Makkelijk zoeken op categorie en branche.
3 Simpel shoppen, heldere kosten
Apps snel koppelen en ontkoppelen, geen verborgen kosten.

SUPPORT & SERVICES
Snel aan de slag met Exact Online? Daar helpen
we je bij. Net op de manier waarop jou dat
uitkomt. Ontdek de mogelijkheden hieronder.
Snel zelf aan de slag
Wil je meer leren op een moment dat jou uitkomt?
We bieden online support met e-learning, help videos,
een Help center and training webinars. Ideaal om snel
een antwoord te vinden en te ontdekken.
Experts helpen je op weg
Sommige mensen leren liever van een expert. Onze consultants zijn dé Exact Online experts, zij helpen je snel op
weg met de speciale Starterskits. Onze trainers geven ook
trainingen op locatie zodat je alles leert over Exact Online.
Dé manier om goed aan de slag te gaan.
Customer support beantwoordt al je vragen
Voor vragen kun je contact opnemen met een expert van
ons supportteam. Tijdens kantooruren beantwoorden ze
je vragen via live chat, Exact Online zelf of de telefoon
(015- 711 5100) voor dringende vragen.
Aan de slag
Met Exact Online heb je zekerheid. Je weet precies wat je
per maand betaalt, zonder investeringen vooraf. Ga naar
exactonline.nl voor meer informatie of neem een proefabonnement om Exact Online 30 dagen gratis te proberen.

30
DAGEN

GRATIS PROBEREN
OOK PROBEREN?
Dat kan op 3 manieren
1 Ga naar exactonline.nl en kies je abonnement
2	Volg een gratis training en leer snel de ins & outs
van het programma kennen.
3	Direct contact? Bel, chat of mail met Exact voor
vragen.

Daadkrachtige business software, dat is wat Exact maakt. Voor meer dan
200.000 organisaties wereldwijd. Voor ondernemende doeners die hun
dromen nog dezelfde dag in daden willen vertalen.
Exact heeft diezelfde mentaliteit. Dertig jaar geleden startten we als zes
studenten een bedrijf, nu zijn we een internationale onderneming met 1.550
collega’s in 15 landen. Daarom zijn we gek op snelgroeiende bedrijven.
En weten we als geen ander hoe innovatie voelt.
Onze business software zorgt ervoor dat je je voluit kunt richten op het
volgende doel, de volgende uitdaging. Zodat je niet hoeft te wachten op wat
de toekomst je brengt, maar je deze zelf kunt bepalen.
Analyseer, test en verbeter je product, je organisatie en je business model.
Continu. Met de daadkrachtige business software van Exact.
Exact. Focus on what's next.
www.exactonline.nl

Exact
Molengraaffsingel 33
2629 JD Delft
Nederland
Tel: +31 15 711 50 00
E-mail: info@exact.nl
Website: exactsoftware.nl
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