‘Exact Online is eigenlijk
onmisbaar binnen het mkb.’
Arbustum Interim Management is een organisatie
die als klankbord fungeert voor ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf en oplossingen zoekt voor
alle soorten problemen waar zij tegenaan lopen.
Roderik van den Bogaard, directeur van Arbustum,
is enorm enthousiast over de vele mogelijkheden
die Exact Online biedt voor kleine ondernemingen.
“Exact Online heeft alle tools in huis voor een
efficiënte en kostenbewuste bedrijfsvoering.
Zo hoef je vooraf geen grote investeringen te
doen, want je betaalt alleen voor wat je gebruikt.
Je kiest precies dat pakket wat je nodig hebt en
vermijdt daardoor de onnodige ballast van zware
applicaties. Ook ben je altijd up-to-date omdat je automatisch wordt
voorzien van de nieuwste softwareversies. Exact Online is vergeleken
met andere software zeer gebruiksvriendelijk. Oorspronkelijk bedoeld
als software voor boekhouden en facturering is Exact Online inmiddels
doorontwikkeld tot een uiterst veelzijdige applicatie voor aansturing
en beheer van alle bedrijfsprocessen, inclusief zaken als warehousing
en kwaliteitsbeheersing. Kortom, Exact Online is ongekend flexibel en
eigenlijk onmisbaar binnen het mkb.”

Acconet is gecertificeerd partner
van Exact Online. Wij helpen u bij de
inrichting en u kunt bij ons terecht
voor trainingen.
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Roderik van den Bogaard:

M51 Creative Innovations
M51 Creative Innovations is een ambitieus
vormgevingsbureau dat interieurs en exterieurs
ontwerpt en inricht. Opdrachtgevers worden begeleid
vanaf vergunningaanvraag tot en met uitvoering. M51
werkte al enige jaren met Exact Globe en is onlangs
overgestapt op Exact Online Uren en Facturen.
Directeur-eigenaar Petroesjka Hendriksen: “Exact
Globe bleek uiteindelijk een te groot pakket voor ons
bureau. Exact Uren en Facturen past ons veel beter
en is daarbij ook nog eens een stuk voordeliger.
Met de module Uren en Facturen hebben wij een

volledig en helder overzicht over de uren die wij
per project besteden. Omdat wij veel van onze
klanten van ontwerp tot oplevering begeleiden, zijn
onze facturen vaak samengesteld uit een aantal
deelfacturen. In Globe konden wij tekstjes in de
facturen toevoegen waarin we de werkzaamheden
per deelfactuur omschreven. Deze optie misten wij bij
Exact Online, maar Acconet heeft de lay-out zodanig
voor ons aangepast, dat wij ook nu weer de tekstjes
moeiteloos kunnen invoegen. En dat is nou typerend
voor de klantgerichtheid van Acconet!”. 

Woonveste is een bouw- en
vastgoedmaatschappij in Mierlo die de meest
uiteenlopende bouwprojecten ontwikkelt en
uitvoert in opdracht van bedrijven, overheid,
woningbouwverenigingen en particulieren.
Woonveste heeft een abonnement op het
Exact Online Premium pakket en op de
administratie is men erg te spreken over het
gemak waarmee de software gebruikt kan
worden. “Het importeren van bankafschriften
bijvoorbeeld is in een handomdraai gebeurd
en je kan eenvoudig facturen maken, en
dat vanaf elke werkplek. Updates worden

automatisch opgehaald en van alle gegevens
worden back-ups gemaakt. In de financiële
cockpits van Exact Online heb je een
helder overzicht van je balans, facturen,
betalingen, debiteuren en crediteuren.
Omdat wij voornamelijk op projectbasis
werken, maken we bovendien gebruik
van de module Kostenanalyse. Daarmee
worden de kostenplaatsen en kostendragers
bijgehouden en kunnen we direct zien wat
de kosten en opbrengsten per afzonderlijk
project zijn.” 
Woonveste is door de gemeente Eindhoven
gevraagd om de oude vliegtuighangar te
gebruiken bij de ontwikkeling van een basisschool
voor de nieuwe woonwijk Meerrijk in Eindhoven.
Woonveste heeft om het plan haalbaar te maken
de gemeente een voorstel gedaan om er een
multifunctioneel centrum van te maken. Daarom
is er nu rondom en onder deze oude hangar een
centrum ontstaan met de volgende functies:
basisschool, kinderdagverblijf, consultatiebureau,
(kinder)bibliotheek, sporthal, fitnesscentrum,
ouderen en jongerencentrum, restaurant en een
multifunctioneel overdekt plein.
Nadat het plan goedgekeurd was heeft Woonveste
dit gehele plan gerealiseerd. Woonveste heeft voor
dit project ook de Architectuurprijs van Eindhoven
en de Betonprijs Vitaalbeton gewonnen.

Coast Spas
Coast Spas in Den Bosch is groothandel in
spa’s ofwel bubbelbaden en aanverwante
producten en onderdelen. Coast Spas
heeft een abonnement op Exact Online
Handel. De keuze voor dit pakket was
snel gemaakt volgens eigenaar Ricardo
Verwoert. “Dit pakket heeft alles wat een
moderne onderneming als de onze zoekt.
Je hebt behalve een compleet overzicht over
debiteuren en crediteuren ook direct inzage in
de voorraad. Je wil de klant niet onnodig laten
wachten en kunt direct actie ondernemen als
hij een bestelling doet. De structuur van het
programma is erg gebruiksvriendelijk en het is
gekoppeld met de bank. Alle handelingen die
je ermee verricht worden snel verwerkt. Ook
zijn er veel praktische koppelingen met apps
mogelijk, waardoor je veel zaken eenvoudig

met je mobiele telefoon kunt regelen. Je bent
dus niet gebonden aan vaste werkplekken,
want je hebt de benodigde gegevens altijd
binnen handbereik. Je kunt dus vanaf elke
locatie snel en efficiënt werken.” 

EXACT ONLINE

Woonveste

De 5 voordelen
van Exact Online
33 24/7 wereldwijd uw gegevens bij de hand
Overal en altijd bij uw gegevens.
Het enige wat u nodig heeft is een
internetverbinding.

33 Veilig en betrouwbaar werken
Beveiliging van topniveau, betrouwbare
service en geen IT-kennis nodig.

33 Flexibele abonnementen
Flexibele maandabonnementen - betaal
alleen voor wat u gebruikt.

33 Online samenwerken
Werk makkelijk online samen met uw
collega’s en accountant.

33 Snel aan de slag
Razendsnel aan de slag
met de overstaphulp en het
implementatiepakket.

Colofon
‘Acconet Thema’ is een uitgave van:

Acconet Consultancy
Nachtegaallaan 13
5741 KA Beek en Donk
T 	0492 - 45 06 78
F 	0492 - 45 06 97
E 	consultancy@acconet.nl
I www.acconet.nl

Over Acconet
De wensen en behoeften van de klant staan
centraal bij Acconet en meestal betekent dat
‘verder denken dan de mogelijkheden die de
software standaard biedt.’ Exact levert met
haar oplossingen een uitstekend fundament.
De inrichting van de software en bovenal
de begeleiding van de mensen die er mee
moeten werken, zijn echter minstens zo
belangrijk. Dat vraagt om inzicht, creativiteit
en inleving in uw bedrijf. Met een bagage van
ruim 25 jaar kennis en ervaring is Acconet in
staat optimale oplossingen te bieden voor
uw vraagstukken rond automatisering en
klantenservice. Acconet is gecertificeerd
business partner van Exact Software.
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