
Scan & Herken - Sneller documenten 
verwerken
Verwerk facturen en bonnen van klanten 
sneller dan ooit in de boekhouding met 
Scan & Herken. Maak een foto van je 
bon of factuur en deze wordt klaargezet 
als een ingevulde voorgestelde boeking 
of direct verwerkt. Gebruik een scanner 
als je grote hoeveelheden tegelijk wilt 
verwerken. Ook het uploaden van een 
batch met meerdere documenten is 
mogelijk. Je bouwt automatisch een 

digitaal archief op. Het rechtstreeks vanuit 
UBL verwerken is standaard mogelijk.

Bekijk de video en lees meer op 
exact.com/nl/exact-online/ontdek- 
scan-en-herken/

Prijs : € 0,55 per scan of € 0,45 in een 
bundel

Hoe te activeren?
Ga als je bent ingelogd in je abonnement 
naar ‘Mijn Exact Online’. Selecteer daar 
‘Abonnement wijzigen’, kies Scan & 
Herken en activeer de ‘Scanservice’. 

Practice Management - Je 
kantoorbeheer goed geregeld
Maak je kantoor efficiënt met de Practice 
Management add-on. De urenregistratie 
is correct en compleet waardoor je grip 
hebt op je marges. Sla contactgegevens, 
communicatie en documenten van 
klanten centraal op zodat ze toegankelijk 
zijn voor je medewerkers. Via taakbeheer 
verlopen de werkstromen binnen je 
kantoor gestructureerd en is relevante 
informatie gekoppeld en snel opvraagbaar. 
Kortom, met Practice Management is je 
kantoor op orde.

Bekijk de video en lees meer op 
exact.com/nl/exact-online/practice-
management/

Prijs : € 29,- per maand

Afhankelijk van je gekozen Accountancy abonnement zijn er 

verschillende add-ons toe te voegen. Daarmee haal je nog meer 

uit de software en profiteer je van handige functies die je werk 

besparen. Het activeren van add-ons gaat eenvoudig en kan op 

elk gewenst moment. In onderstaand overzicht zie je welke 

add-ons er voor jouw abonnement beschikbaar zijn.
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Hoe te activeren?
Ga als je bent ingelogd in je abonnement 
naar ‘Mijn Exact Online’. Selecteer daar 
‘Abonnement wijzigen’, kies Practice 
Management en activeer dit. Je betaalt 
daarna een vast bedrag per maand.

Mijn[Kantoor] - Je eigen app voor 
jouw klanten
Wil je ondernemers die de totale 
boekhouding aan je toevertrouwen, 
ontzorgen en inzicht bieden? Dat kan 
met Mijn[Kantoor]. Ontvang input snel, 
digitaal en compleet. Zo voorkom je 
het uitpluizen van volle schoenendozen 
en ongeorganiseerde ordners. Klanten 
verstrekken via app of laptop eenvoudig 
hun bonnen en facturen die met Scan & 
Herken direct kunnen worden verwerkt 
in de administratie. Ook bank- en 
salarisbestanden geven je klanten 
makkelijk door die jij vervolgens correct 
en snel verwerkt. Via het dashboard 
heeft je klant in 1 oogopslag een 
beeld van de huidige stand van zaken 
binnen zijn bedrijf. Ook factureren 
en inkoopfacturen goedkeuren kan 
via Mijn[Kantoor]. Bijbehorende 
verkoopboekingen worden automatisch 
aangemaakt. Voorzie Mijn[Kantoor] van 
jouw kantoornaam en logo en versterk 
de samenwerking met je klanten.

Bekijk de video en lees meer op 
exact.com/nl/exact-online/producten/
mijn-kantoor/

Prijs: Vanaf € 5,- per maand in Professional 
of € 6,- per maand in Plus abonnement

Hoe te activeren?
Ga als je bent ingelogd in je abonnement 
naar ‘Mijn Exact Online’, selecteer daar 
‘Mijn cliënten’, kies daarna voor ‘Cliënt 
uitnodigen’. Kies daar je gewenste type 
Mijn[Kantoor] abonnement en verstuur de 
uitnodiging naar je klant.

Salaris  - De kracht van één 
geïntegreerde administratie
De integratie van de financiële, verlof-, 
verzuim- en salarisadministratie brengt 
alles samen in 1 pakket. Zo kun je jouw 
klanten een bredere dienstverlening 
aanbieden. Laat ze zelf mutaties en nieuwe 
medewerkers ingeven via een portal. Dat 
scheelt je als salarisverwerker een hoop 
tijd aan het overtypen van gegevens, 
plus de foutkans wordt geminimaliseerd. 
Medewerkers van klanten loggen zelf in om 
hun loonstroken te zien, waar en wanneer 
ze maar willen via de app. De loonstroken 
staan klaar zodra de verloning gedraaid is. 
Ze hebben via de Self Service portal inzicht 
in hun vakantiedagen en kunnen direct 
vakantie aanvragen in de Exact Online App. 
Hun manager keurt het verlof goed en dit 
staat direct in het systeem! Bovendien heb 
je geen zorgen over wijzigingen in wet- en 
regelgeving en afspraken in ruim 150 cao’s, 
het bijwerken gaat namelijk automatisch. 

Bekijk de video en lees meer op 
exact.com/nl/exact-online/producten/
salaris/

Prijs: Vanaf €30,- per maand

Exact Online App Center - Koppel met 
onze app partners

Je bedrijfssoftware is de spil van je 
kantoor. Eenmalig gegevens invoeren 
die beschikbaar zijn in alle software 
die je gebruikt? Met Exact Online voor 
Accountancy Plus en Professional 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!

Bezoek het Exact App Center met meer 
dan 220 apps!

apps.exactonline.com
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