Exact voor
Handel
Eén slim systeem voor
alle processen binnen
handelsbedrijven

Eén slim systeem voor
alle processen binnen
handelsbedrijven
De uitdagingen voor handelsbedrijven zijn niet min.
Vrijwel alle processen vragen om snelle digitalisering
en verplaatsen zich grotendeels naar de cloud.
27% van de kmo’s ziet een verschuiving naar online
zakendoen en 21% verwacht dat daarvoor ingrijpende
procesaanpassingen nodig zijn.*
Als reden voor de versnelde digitalisering vermeldt 28%
van de kmo’s de toename van thuiswerken en 19% de
efficiëntievoordelen van werken in de cloud. 18% wil een
optimale online (klant)ervaring bieden.*
Het is goed te weten dat er voor het digitaliseren van
uw kantoor, magazijn, keten en alle processen die
daarbij horen één softwarepakket bestaat. De software
van Exact ondersteunt u volledig in uw bedrijfsvoering,
zodat u de concurrentie voor blijft en voldoet aan de
toenemende verwachtingen van uw klanten.

*Bron: Kmo-Barometer 2021
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Werk efficiënt en verhoog
uw marges

Dankzij de handige software

De wereld van een handels- en productiebedrijf verandert
snel. Uw klanten willen unieke producten met een
onberispelijke, best-in-class service. Ze bestellen vaker
online, maar in steeds kleinere hoeveelheden. Bovendien
willen ze hun levering tegen een goede prijs snel,
foutloos en op tijd ontvangen. Daarbij stellen leveranciers
steeds hogere eisen als het gaat om efficiënt leveren en
digitalisering van de communicatie.

besparen wij veel tijd bij het
orderbeheer, hebben wij altijd
inzicht in onze voorraden en
weten wij wanneer we moeten
bijbestellen.”

Als grootste uitdaging noemt 30% van de kmo’s de
toegenomen (online) concurrentie. Want onder meer door
de Covid-19-pandemie verwachten klanten een betere
online ervaring. 29% vermeldt de veeleisende klanten, die
bijvoorbeeld in toenemende mate om kleinere leveringen
vragen.*

Bazar Bizar

*Bron: Kmo-Barometer 2021
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De voordelen
Geef uw klanttevredenheid een boost door optimale
leverbetrouwbaarheid, consistentie over al uw verkoopkanalen
en een gestroomlijnd servicemanagementproces.
Optimaliseer uw activiteiten door een geïntegreerde
digitalisering van magazijn en kantoor. Zo worden niet alleen
de dagelijkse magazijnactiviteiten efficiënt en foutloos
uitgevoerd, maar is uw boekhouding ook automatisch up-todate.
Beheer uw prijzen eenvoudig per artikel, per eenheid,
assortiment, klant, leverancier en periode.
Traceer uw producten in de keten, snel en moeiteloos.
Stroomlijn uw aankoopprocessen, maak eenvoudig
aankoopcontracten en abonnementen aan, koop altijd op tijd
aan en evalueer uw leveranciers, zodat u de beste keuzes kunt
maken.
Zorg voor een vlot verkoopproces door automatisering van uw
offertes, verkooporders, retourzendingen, varianten, facturen
en drop shipments.

Wij zorgen dat we de klant end-to-end bedienen.
Dankzij korte snelle leveringen en inzicht in

Verbeter uw proces voor prognoses en budgettering en vind
eenvoudig nieuwe zakelijke opportuniteiten.

de voorraden moeten we nooit een bestelling
weigeren.”

Koppel nieuwe software eenvoudig aan uw webshop of B2Bportal.

Boretti
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Actueel overzicht met artikelbeheer

Traceer uw producten

De centrale spil in onze handelssoftware is artikelbeheer.
U kunt in één scherm artikelen aanmaken, onderhouden
en verwijderen. Elk artikel heeft zijn eigen gegevens
en kenmerken, die u op een artikelkaart registreert en
bijhoudt. Bekijk in één oogopslag de leveranciersgegevens,
levertijden en in welk magazijn het product ligt. Zo heeft u
één centrale bron met alle gegevens over uw artikelen, die u
ook kunt gebruiken voor uw webshop.

Door de serie- of batchnummers te gebruiken, weet u precies
welke klanten wanneer welke producten hebben ontvangen.
U heeft inzicht in welke leverancier welke producten heeft
geleverd en uit welke grondstoffen en onderdelen het
productieartikel is samengesteld. Onmisbaar als u bijvoorbeeld
aan overheidseisen moet voldoen rond voedselveiligheid of
wanneer u vragen krijgt van uw klanten over de oorsprong van
uw product.

Eenvoudig prijsbeheer
Beheer uw prijzen per artikel, eenheid, assortiment, klant,
leverancier of periode. Definieer alle artikelgerelateerde
prijzen, zoals verkoop-, aankoop- of kostprijs. U kunt in Exact
eenvoudig meerdere artikelen in één keer bijwerken of
aanvullen met nieuwe prijzen of kenmerken, bijvoorbeeld
in het geval van tijdelijke promoties. Ook berekent u de
concurrerende prijzen en kortingsstructuren in percentages,
nieuwe prijzen of winstmarges. Kosten als gevolg van weten regelgeving behandelt en geeft u overzichtelijk apart
weer.

Stroomlijn uw aankoopprocessen
Aankoopcontract
Wanneer u aankoopcontracten en abonnementen aangaat
met leveranciers, wilt u vastleggen hoeveel zij gaan leveren,
tegen welke prijs, voor welke periode en onder welke
voorwaarden. In Exact maakt u eenvoudig aankoopcontracten
en abonnementen aan en ziet u precies wat de afspraken met
uw leveranciers zijn. U ziet wat er al geleverd is en wat u nog
moet ontvangen.
Aankooporder
Met Exact koopt u altijd op tijd aan. U bepaalt zelf of u wilt
aankopen op bestelniveau, rekening houdend met de actuele
voorraad, lopende bestellingen en verkooporders. Daarnaast
heeft u de mogelijkheid om via XML of EDI digitaal te
communiceren met uw leveranciers over uw bestellingen.
Leveranciersbeoordeling
In de aankoopmodule van Exact Online registreert u al uw
aankopen, inclusief informatie zoals de gevraagde leverdatum
en de hoeveelheid producten. Gecombineerd met alle
ontvangsten maakt u hiermee betrouwbare analyses over de
leverprestaties van uw leveranciers.

Dankzij de software van Exact kunnen wij onze
facturatie, boekhouding en logistiek volledig
digitaliseren. De koppeling met onze webshop
zorgt voor een efficiënt orderproces en actueel

Aankoopfacturen
Maak facturen aan op basis van uw bestelling of ontvangst.
Zo bespaart u tijd bij het invoeren en controleert u direct
of de factuur overeenkomt met de afgesproken prijs,
aantallen, artikelen en betaalvoorwaarden. U beschikt over
gedetailleerde overzichten waarin u moeiteloos inzoomt op
de details.

inzicht in onze voorraden.”
Cîme
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Slim magazijnbeheer
Voorraadbeheer
Uw voorraad is altijd inzichtelijk, want het vastleggen van de
aan- en verkoop via artikelen zorgt ervoor dat uw voorraad
klopt. U voert eenvoudig tellingen uit, zodat u zeker weet dat
uw voorraadniveaus kloppen. De tellingen komen automatisch
in het voorraadsysteem en u verwerkt ze met één druk op
de knop. Zo is de voorraad snel up-to-date en werkt u met
betrouwbare cijfers.

Materiaalplanning
Met Exact MRP heeft u direct inzicht in de huidige én
toekomstige voorraadniveaus. Die worden berekend op
basis van de actuele voorraad en geplande leveringen,
verkooporders, productieorders en ramingen. Zo bent u altijd
op de hoogte van de beschikbaarheid van uw artikelen en het
voorraadverloop.

Leverbetrouwbaarheid door WMS en barcodescanning
(alleen voor Exact Globe)
Grote leverbetrouwbaarheid is goud waard voor het behoud
van uw klanten en het vergroten van uw marktaandeel. Met
ons Warehouse Management System (WMS) en handige apps
verwerkt u automatisch al uw magazijnhandelingen zoals
inkomende en uitgaande goederen of locatieveranderingen. U
registreert eenvoudig alle magazijntransacties in uw magazijn
door de barcodes te scannen. Door die elektronische registratie
voorkomt u foute leveringen en voorraadverschillen, verlaagt u
uw voorraad en verhoogt u de leverbetrouwbaarheid naar uw
klanten. Ons WMS helpt daarnaast om de snelste looproute
door het magazijn te bepalen en zorgt voor voldoende
voorraad op de picklocaties dankzij bevoorradingsadvies
vanuit de bulklocaties. En u drukt voor de ontvangen goederen
automatisch productlabels af. Dat alles zorgt voor een efficiënt
magazijn, zodat uw organisatie meer orders kan afhandelen in
dezelfde tijd, met minder fouten.
*Bron: Kmo-Barometer 2021

Vlot verkoopproces
Koppeling aan uw webshop
Met Exact voor Handel integreert u vlot uw webshop of B2Bportal. Uw voorraden en prijzen zijn actueel. Zo levert u snel en
efficiënt. Of u nu een kleine handelaar bent of een internationale
groothandel met meerdere magazijnen en dropshipping, de
voorraadbeheersoftware van Exact ondersteunt u volledig. Dankzij
integratie met uw webshop of portal blijft u de concurrentie voor en
kunt u voldoen aan de toenemende verwachtingen van uw klanten.

Om onze vele klanten zo
goed mogelijk te bedienen,
is het van groot belang dat
wij altijd de juiste voorraden

Koppel ook uw andere favoriete software en breng al uw informatie
samen in één systeem. Zo kunt u gebruikmaken van de ruimste
keuze in add-ons voor onkosten, e-commerce, verzendingen,
debiteurenbeheer, scan & herken en abonnementenbeheer.

hebben. Doordat ons magazijn
gekoppeld is aan Exact hebben
we altijd inzicht in onze logistiek

Verkooporders en orderaankoop
Voor het creëren van een optimale klantbeleving is het snel
en correct vastleggen van de verkooporder essentieel. U wilt
de juiste producten op het juiste moment leveren, tegen de
juiste voorwaarden. Bij het uitleveren van de goederen zien uw
magazijnmedewerkers precies welke artikelen ze moeten pakken.
En bij vragen over een order vinden ze de gemaakte afspraken snel
in het centrale systeem.

en werken we met actuele
gegevens.”
The Java Coffee Company

De verkooporders vormen de basis voor uw aankopen. Wanneer
u een verkooporder invoert, wordt de beschikbare voorraad direct
gecontroleerd. Blijkt de voorraad niet toereikend, dan plaatst u
meteen automatisch een bestelling bij uw leveranciers. U heeft
daarbij direct inzicht in de leveranciers voor dit artikel en in zaken
zoals ordergrootte, levertijd en prijs.
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Retourzendingen
Hoe u omgaat met retourzendingen is bepalend voor uw succes.
Exact zorgt daarom ook voor het efficiënt aanmelden en verwerken
van goederen die de klant terugstuurt, inclusief het aanmaken van
de eventuele creditnota of nieuwe leveringsopdracht. Zo zijn het
kantoor en magazijn altijd geïnformeerd en kunnen ze alles precies
opvolgen.

Doordat we ook onze
budgettering in Exact Online
doen, kunnen we bijvoorbeeld
snel een vergelijking maken

Door in Exact varianten te beheren, brengt u structuur aan in uw
artikelbestand. U stelt zelf in of een artikel optioneel, verplicht of als
deel van een artikelset wordt meegeleverd. Wanneer u een offerte
of verkooporder invoert, geeft u eenvoudig aan welke optionele
artikelen uit de variantstructuur u wilt toevoegen. Dat zorgt voor een
volledig productadvies naar uw klant en minder leveringsfouten.

tussen actuele kosten en
budget.”

Verkoopanalyse
Met de verkoopanalyse ziet u welke artikelen het best verkocht
worden. Of welke verkoper het best presteert, en over welke periode.
Bekijk de cijfers per klant, productgroep, land, periode, of een
combinatie daarvan. Bovendien vergelijkt u eenvoudig de resultaten
met voorgaande jaren. Zo maakt u in een handomdraai een ABCanalyse en kunt u precies zien waar u goed scoort en waar nog
terrein gewonnen kan worden.

Bobbejaanland

Facturen
U kunt verschillende lay-outs aanmaken voor uw factuur, voor
verschillende talen, klanten en credits. Maak naast e-mailen, printen
en incasso ook gebruik van elektronische facturatie. Facturatie in
Exact ondersteunt wisselende betalingsvoorwaarden. Tot slot kunt
u op basis van gefactureerde omzet de verkoopbonussen voor
uw verkoopmedewerkers en partners berekenen en toekennen.
Dat wordt bovendien allemaal direct verwerkt in uw financiële
administratie.
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Servicemanagementproces
Met onze handige apps of met Exact
Service Management stroomlijnt u uw
servicemanagementproces. Definieer SLA’s en
configuraties waarin wordt vastgelegd welke
onderdelen onder de serviceregeling vallen en
hoe. Serviceactiviteiten creëert u op het moment
dat een serviceverzoek wordt gerapporteerd
of worden gegenereerd binnen een preventief
serviceschema. De Exact Field Service App
biedt volledige vrijheid en flexibiliteit voor
de servicemonteur op de baan. Wanneer het
onderhoud of de reparatie is afgerond, wordt
de servicecall afgesloten, online door de klant
afgetekend en automatisch gefactureerd.

Met realtime dashboards ziet u in één oogopslag de
kerncijfers van uw onderneming. Stel uw rapporten
eenvoudig samen door velden in het gewenste rapport
te slepen en op te slaan. Maak gebruik van standaard
rapporteringsmogelijkheden zoals:

+ Sales dashboard, met daarin de ontwikkeling van uw
omzet, inzicht in uw facturatie en marges.

+ ABC-rapporten voor de analyse van het kleine deel van
uw assortiment dat de grootste bijdrage aan de omzet
realiseert.

+ Voorraadrapporten, snel inzicht in de tijdigheid van
ontvangsten en leveringen, in aantallen en orderregels.

Stel rapportage en dashboards samen
Met realtime dashboards in Exact kun je in één
oogopslag de kerncijfers van je onderneming
inzien. Stel je rapportages eenvoudig samen
door velden in het gewenste rapport te slepen en
op te slaan.

+ Voorraad-dashboard, met daarin omloopsnelheden,
de zogenaamde ‘dode’ voorraad en de waarde van de
voorraad per productgroep.

+ Excel is volledig geïntegreerd in de software van Exact.
Exporteer uw rapporten naar Excel en pas ze aan volgens
de wensen van de gebruiker.
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Geef digitalisering de hoogste prioriteit

Doe het samen met Exact

69% van de kmo’s verwacht dat technologische
veranderingen een grote impact zullen hebben op hun
bedrijfsvoering. 50% zegt digitalisering als hoge prioriteit
te zien, mede door de snelle ontwikkelingen op het gebied
van telewerken. 18% geeft aan nog niet precies te weten
hoe ze zullen omgaan met de veranderingen. Van de
ondervraagden vindt 41% het belangrijk om online te kunnen
samenwerken met hun accountant. 51% zegt echter dat ze
daarvoor nog niet de juiste software in huis hebben.*

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van ondernemers. Maar
u staat er gelukkig niet alleen voor. Exact helpt u met advies,
consultancy, trainingen en ondersteuning. Wij geven u graag
toegang tot onze ervaring en expertise. Zo ondersteunen wij de
groei en uitdagingen van uw onderneming, wat er ook gebeurt.
Meer weten over Exact Online voor Handel?
Bekijk onze demo’s op www.exact.com/benl/producten/handel
Hulp nodig om uw keuze te maken?
Ontdek in enkele seconden via onze keuzehulp welk pakket bij
uw onderneming past.

Op dit moment gebruikt 34% van de kmo’s een (cloud)
softwarepakket voor de boekhouding, 15% voor de
personeelsadministratie, 11% voor CRM en relatiebeheer
en 10% voor tijdregistratie. Voor orderverwerking en
facturering is dat slechts 6%, bij aankoopmanagement en
voorraadbeheer ligt het cijfer op 5%.* Meestal gaat het echter
om losse pakketten, waarmee de bedrijven niet profiteren
van de vele voordelen van één geïntegreerd systeem.

Wilt u Exact Online voor Handel uitproberen?
Dat kan. U kunt Exact Online voor Handel 30 dagen gratis
uitproberen.
Voor multi-company handelorganisaties is Exact Globe Handel &
Synergy de beste oplossing. Neem contact met ons op voor meer
informatie.

*Bron: Kmo-Barometer 2021
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Exact inspireert kmo’s om te groeien. Zij dragen de economie, wij
ondersteunen ze daarbij. Net zoals kmo’s is Exact niet bang voor het
onbekende. Wij zijn ambitieus en lopen graag voorop. Wij kennen de
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve
oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten.
Exact biedt kmo’s en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht
in morgen. Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun
ambities te realiseren.

Exact. Cloud business software.

