Getting Started Service

Snel en eenvoudig
aan de slag met onze
conversie tools
Wil je graag jouw historische data overzetten naar Exact Online?
Wij helpen je graag verder met onze dienstverlening rond
conversies. Zo ben je verzekerd van een goede start.
Nadat je onze conversiesoftware toegang hebt gegeven tot jouw
abonnement, wordt er een administratie aangemaakt en wordt jouw
historische data geconverteerd naar Exact Online
De belangrijkste onderdelen:

+

Financiële data worden geconverteerd naar de verschillende
dagboeken

+
+

Algemene administratie-stamgegevens worden meegenomen
Een ervaren consultant helpt je verder

Hoe ziet een conversie begeleiding eruit?
1. Tijdens de intake call wordt samen met de
consultant besproken welke data er wordt
geconverteerd.
2. We geven uitleg hoe onze conversie
software werkt zodat je het vervolgens zelf kan
uitvoeren.
Hoe ziet een conversie door Exact eruit?
1. Tijdens de intake call wordt samen met de
consultant besproken welke data er wordt
geconverteerd
2. Aan de hand van onze documentatie zet je
jouw administratie klaar voor de conversie
3. De administratie wordt geconverteerd
4. Controleer zelf zorgvuldig de data

Zijn er na de conversie nog aanvullende wensen voor de inrichting
van de administratie?
Via onze support portal kun je extra ondersteuning aanvragen van
één van onze consultants. Het aantal dagen wordt in samenspraak
vastgesteld en facturatie wordt gedaan op basis van geplande uren.
Op deze Getting Started zijn de Algemene voorwaarden van
toepassing.

5. Starten maar! Aan de slag met Exact Online!
6. Antwoord op al je vragen in onze Support
Portal
Ondersteunde pakketten
Voor Nederland
Voor België

Disclaimer
De klant draagt zelf de
verantwoordelijkheid voor het
controleren van juistheid en
volledigheid van de gegevens die
beschikbaar zijn.

Wat krijg je met deze Getting Started Service?

Inrichting

Conversie begeleiding

Conversie door Exact*
(max 3 administraties)

+ In overleg met Exact kan
aanvullende ondersteuning
naar eigen behoefte worden
samengesteld.

Intake call
Welke conversie software heb ik nodig

v

Uitleg over het gebruik van de conversie software

v

Uitleg over wat er wel en niet geconverteerd wordt

v

v

loonperiodev

v

Welke
controles kan je van
uitvoeren
+ Controleren
berekeningen

en loonjournaalpost
Conversie
uitgevoerd
door consultant
+ Definitief
maken
van de loonperiode
Aanleveren
van
databestanden
via onze secure FTP
+ Correcties met terugwerkende
kracht
Consultant voert voor jou de conversie uit
doorvoeren (verloning, loonaangifte en
De administratie zal worden aangemaakt in jouw abonnement
pensioenaangifte)
+ Aanmaken en verzenden van de
Intake call (max. 2 uur)
loonaangifte
Consultancy ondersteuning
+ Aanmaken en verzenden van de
pensioenaangifte**
Prijs
+ Aanmaken van een verlof- en
verzuimregistratie
+ Overzichten

Consultancy ondersteuning
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Prijs op aanvraag
*Extra administraties zullen op basis
van nacalculatie worden gefactureerd.
Gelieve voorafgaand aan te geven
indien je meerdere administraties wil
converteren
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Online

Online

€ 220

€ 660
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