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Overstappen naar nieuwe 
generatie bouwsoftware

Voorheen werkten wij met AEC voor onze pro-
jectadministratie. Hier hebben wij jarenlang met 
plezier mee gewerkt. Op een gegeven moment 
werd ons wel duidelijk dat als we verder wilden 
groeien en met de tijd mee wilden gaan, we op 
zoek moesten naar nieuwe software. We liepen 
er steeds vaker tegenaan dat processen niet

efficiënt genoeg waren ingericht. Voor het 
dagelijkse onderhoud- en mutatiewerk wilden 
we graag van onze papieren werkbonnen af, 
wat met AEC nog niet mogelijk was. Daarnaast 
hechten wij veel waarde aan projectbewaking 
en gebruiksvriendelijkheid. Omdat we dit alle-
maal niet terugzagen in AEC en met het oog op 
de toekomst, zijn we op zoek gegaan naar een 
ander systeem. Zo kwamen we terecht bij 
Exact bouw7. 

Over Bouwbedrijf Gelens

Erics Goos, directeur Bouwbedrijf Gelens: “Bouwbedrijf Gelens is van een traditioneel familiebedrijf 
uitgegroeid tot een moderne bouwonderneming. We zijn al ruim 60 jaar actief, zowel in de 
particuliere als bedrijfsmatige sector. Daarnaast verzorgen wij dagelijks onderhoud- en mutatiewerk 
voor woningbouwverenigingen in de regio. Dit doen we met zo’n 50 enthousiaste medewerkers 
dag in dag uit.



Snelle en makkelijke overstap

Het overstappen van AEC naar Exact bouw7 
verliep erg vlot. Ondanks corona verliep de 
overstap en de implementatie erg snel. Alles 
was goed voorbereid en de implementatie, 
die op afstand (digitaal) moest gebeuren, ging 
boven verwachting erg goed. Door een goed 
team op te zetten en de juiste ondersteuning 
van Exact bouw7 hadden we alles snel onder 
controle en konden we de nieuwe software al 
snel inzetten in onze bedrijfsprocessen.

Digitaal werken in de cloud

We werken nog niet een hele lange tijd met 
Exact bouw7, maar er zijn zeker al voordelen te 
benoemen. Vooral voor ons onderhoudswerk 
scheelt het veel administratieve handelingen: 
bonnen staan in de cloud en daardoor voor 
iedereen in de organisatie realtime inzichtelijk. 
Ook hebben we te allen tijde inzicht in de 
kosten en kunnen we onze projecten goed 
monitoren en bewaken. Zo kunnen we op elk 
moment zien wat er wordt uitgegeven en dus 
weten we of we binnen budget blijven, hoe 
de projecten verlopen en of er moet worden 
bijgestuurd. Daarnaast kunnen we gemakkelijk 
calculaties vanuit IBIS importeren in 
Exact bouw7, waardoor alles direct op de juiste 
plaats staat. We zijn als bedrijf niet 1, maar 5 
stappen vooruit gegaan. We werken nu veel 
efficiënter en volledig digitaal.



Enthousiaste medewerkers

Zowel op kantoor als op de bouwplaats hoor 
ik veel positieve geluiden. Zo is iedereen 
snel gewend geraakt aan het nieuwe werken 
en ziet iedereen de voordelen ervan in. Ze 
merken immers zelf dat ze minder handelingen 
hoeven uit te voeren, minder administratieve 
lasten hebben en bovendien alle belangrijke 
informatie in hun broekzak hebben. Met een 
druk op de knop hebben ze de juiste informatie 
op hun smartphone, tablet of computer. Door 
de gebruiksvriendelijke mobiele app kan 
de buitendienst gemakkelijk hun gegevens 
invoeren wat vervolgens direct op kantoor 
inzichtelijk is. Daarnaast worden we bij vragen 
goed geholpen door de support afdeling.  

 

Maak de overstap!

Tegen bedrijven die nog op AEC zitten, zouden we 
willen zeggen: kijk zeker naar de mogelijkheden 
die Exact bouw7 biedt. Wij zijn super tevreden en 
in relatief weinig tijd volledig gedigitaliseerd!”  
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Over Exact
Exact is opgericht in 1984 en heeft het hoofdkantoor in Delft. Exact ontwikkelt software voor financieel 
management, ERP en HR-salarisadministratie voor MKB-bedrijven. Het bedrijf telt meer dan 1.400 medewerkers. 
Klanten van Exact zijn vooral actief in de accountancy, productie, professionele dienstverlening, groothandel, 
logistiek en de bouwsector. 

Exact biedt het meest complete portfolio aan bedrijfssoftware voor MKB-bedrijven. Meer dan 550.000 bedrijven 
in de Benelux vertrouwen op een of meerdere oplossingen van Exact – Exact Online, Exact Globe, Exact Synergy 
of Exact Financials. Negentig procent van de klanten kiezen voor de cloud-diensten van Exact. Voor middelgrote 
organisaties is de software ook on-premise beschikbaar.

Disclaimer
De dashboards in de Exact mkb monitor hebben als doel om klanten en relaties te informeren over belangrijke 
economische indicatoren. Onderzoek heeft laten zien dat de data een sterke correlatie vertonen met verschillende 
andere bronnen. Toch kan het voorkomen dat de cijfers afwijken van andere bronnen. De cijfers van Exact zijn 
gebaseerd op de administraties van Nederlandse mkb-bedrijven in Exact Online. Deze administraties worden 
over tijd bijgewerkt en daardoor kunnen de cijfers in de dashboards ook lichte fluctuaties vertonen. Exact stelt de 
cijfers met de grootst mogelijke zorg samen, met als doel om cijfers de presenteren die zo veel mogelijk recht 
doen aan de werkelijkheid. Exact staat niet in voor eventuele verschillen of wijzigingen en is niet aansprakelijk voor 
beslissingen die worden genomen op basis van deze data.

http:// www.exact.com/nl

