Exact Online | Consultancy

GOED VAN START MET
EXACT ONLINE HANDEL
Wat kunt u verwachten

Getting Started
(2,5 dag)

Upgrade vanuit
Boekhouden
Professional
(2 dagen)

4

Instellingen en stamgegevens

4

Voorafgaand aan consult Excel bestanden door u in te vullen

4

Begeleiding in offerte, verkooporder,
goederenlevering , factuur en bestelling proces

4

4

Standaard lay-outs tbv bovengenoemd proces

4

43

4

42

4

42

Training
(1 dag)

4

Checklist
Instellingen
(Importeren) Grootboekrekeningen
Dagboeken

1

1

4

BTW Codes 1

4

(Importeren) Relaties

1

3

4

4

42

(Importeren) Artikelen 1

4

42

Betalingscondities 1

4

4

(Importeren) beginbalans

4

(Importeren) Tellijst 1

4

Uitleg Prijslijsten

4

4

4

Voorraadbeheer

4

4

4

Lay outs

4

43

1

Prijs

2

4

Artikelgroepen 1

Gebruikers
1

42

Max. 5 handmatig of max. 5 bestanden via CSV/Excelimport
(max 5.000 regels)

Deze onderdelen maken deel uit van de QuickScan de resultaten hiervan
worden besproken en eventueel aangepast.

De offerte, Verkoopfactuur en herinnering is reeds in uw bezit en is derhalve
geen onderdeel van de upgrade.

4

4
€2.100,-

€ 1.680,-

€ 840,-

Wij helpen u om het maximale uit Exact Online
voor Handel te halen.
• Getting Started:
-- We helpen u met de inrichting van één Exact Online administratie.
-- De benodigde stamgegevens en de instellingen worden ingericht aan de
hand van de checklist.
-- Wilt u data overnemen vanuit uw huidige pakket? Vul dan de
Excel bestanden in of converteer de administratie voorafgaand aan
het bezoek van de consultant. Via de volgende link kunt u zien welke
pakketten geconverteerd kunnen worden.
-- Uitleg van de processtappen aan maximaal 2 personen. De inhoud van
deze uitleg is toegespitst op uw werkzaamheden.
-- Op afstand aanmaken van standaard lay-outs, van elk type 1:
-- Offerte
-- Verkooporder
-- Pakbon
-- Verkoopfactuur
-- Bestelling
-- Herinnering
• Upgrade:
-- Wij begeleiden u bij de overstap.
-- We verzorgen een QuickScan van uw huidige administratie.
-- Procesbegeleiding.
-- Voor een upgrade vanuit Boekhouden Essentials of Boekhouden Plus geldt
de volledige Getting Started.
• Training: Haal meer uit Exact Online.
-- Leer hoe u en uw collega’s makkelijk en effectief gebruik kunnen
maken van Exact Online Handel. De training is toegespitst op uw
processen en producten.
-- Maximaal 10 deelnemers.
• Op deze Getting Started zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

www.exactonline.nl
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