
SOFTWARE TOTAALOPLOSSINGEN VOOR DE
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

BUSINESS SOLUTION EXPERTS





Voor de grootste sector in Neder-
land biedt Advisie ondernemers 
één oplossing voor de automati-
sering van de hele administratie: 
van financieel beheer tot slimme 
rapportages. 

Traditioneel gezien is de zakelijke 
dienstverlening mensenwerk. We 
zien hier echter een verschuiving 
optreden. Dienstverleners die 
slim gebruik maken van ICT, wer-
ken efficiënter en nemen betere 
beslissingen dan concurrenten 
die dat niet doen. 

Daarbij biedt digitalisering 
nieuwe samenwerkingsmogelijk-
heden met klanten en partners. 
Gedigitaliseerde dienstverleners 
worden dan ook succesvoller en 
winstgevender dan hun concur-
renten.

Binnen de zakelijke dienstverle-
ning is de kennis van medewer-
kers veelal van cruciaal belang. 
Waarschijnlijk is dit een belang-
rijke reden dat de sector tot nu 
toe achterbleef met digitalisering 
ten opzichte van bijvoorbeeld 
de productiesector. De digitale 
transformatie wordt in de zakelij-
ke dienstverlening echter steeds 
voelbaarder. Met resultaat. 
Goede toepassing van ICT zorgt 

ervoor dat de productiviteit in de 
sector toeneemt.

Naast standaard Exact biedt 
Advisie oplossingen die systemen 
optimaal met elkaar integreert, 
waaronder specifieke apps voor 
urenregistratie.  

Advisie biedt eigen oplossingen 
voor de dienstverlenende sector, 
on top of Exact, die meerwaarde 
bieden voor dienstverleners.

Functionaliteiten
• Geïntegreerde Customer 

Relationship Management 
(CRM) met verkoopkansen

• Projectplanning  
(work breakdown structure)

• Budgettering 
• Arbeidsplanning 
• Efficiënte samenwerking tus-

sen afdelingen (bedrijfsbreed) 
en self-service 

• Urenregistratie 
• Rapportages
• Facturatie



VOORDELEN ADVISIE TOTAALOPLOSSING

Inzichtelijk projectmanagement

Nauwkeurige tijdregistratie door uitsluiting handwerk en 
aannames bij urenregistratie

Nauwkeurige en volledige facturatie garandeert behoud 
winstmarges en leidt tot snellere betaling (zonder correc-
ties of discussie die leiden tot klantontevredenheid)

Nauwkeurige en volledige rapportages ondersteunen 
accurate besluitvorming

Verbetering van cashflow door koppeling registratie- 
systemen aan facturatie 

Betrouwbare besluitvorming na evaluatie bij toekomstige 
new business en herhaalopdrachten 

Ondersteuning bij groeistrategie, ‘scale-ups’ en ‘what-if’-
scenario’s



ADVISIE SOLUTIONS VOOR DE 
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

 



De Offerte Tool combineert de 
kracht van Exact Globe en Micro-
soft Word. In een handomdraai 
worden offertes gemaakt in Exact 
Globe omgezet naar Word. Daar-
mee maakt u snel en eenvoudig 
een offerte op maat in uw eigen 
huisstijl.

Krijg grip op uw geldstromen, 
budgetten en projecten met het 
Dienstverlening Dashboard.
Overzichtelijke dashboards tonen 
actuele cijfers, uitgesplitst naar 
project, kostenplaats/-drager, 
budgethouder etc. inclusief alle 
onderliggende cijfers en docu-
menten zoals gescande inkoop-
nota’s.

Deze applicatie voegt originele in-
koopfacturen samen in volgorde 
van betalingsadvies en merged 
deze samen tot één PDF-docu-
ment: een uitdraai van alle factu-
ren die gerelateerd zijn aan een 
betaalbatch.

DASHBOARD
SOLUTION

OFFERTE
TOOL

MERGE & MAIL
SOLUTION

STORNO
MODULE

De Stornomodule helpt u bij het 
verwerken van SEPA stornopos-
ten. Incasseert uw organisatie 
openstaande posten en verstuurt 
u meer dan 10.000 incasso’s per 
maand? Dan heeft de introductie 
van SEPA een behoorlijke impact 
gehad. Er moeten diverse extra 
gegevens worden vastgelegd op 
debiteurniveau en u moet incas-
so informatie gaan uitwisselen in 
andere bestandsformaten.

PROCUREMENT
SOLUTION

Krijg grip op uw contractbeheer, 
inkoopproces en digitale afhan-
deling van inkoopfacturen in één 
geïntegreerde oplossing. Het 
vooraf vastleggen van alle con-
tractafspraken voorkomt verge-
ten prolongaties en geeft inzicht 
in lange termijn verplichtingen.



BUILDER
CLICK, CONNECT, CONTROL:
ALTIJD TOEGANG TOT EXACT
Met Portal Builder biedt u via 
websites, webshops of een portal 
toegang tot uw Exact software. 
Zo regelen klanten, consumen-
ten, leveranciers, relaties en 
andere stakeholders zélf zaken 
met uw organisatie en bent u én 
uw netwerk altijd en overal up-to-
date. 

Portal Builder biedt toegang tot 
gegevens in Exact en maakt zo 
diverse toepassingen mogelijk op 
elk denkbaar gebied: Customer 
Relationship Management (CRM), 
Human Resource Management 
(HRM), Service & Support, pro-
jectmanagement, sales, offerte-/
orderinvoer, rapportages en 
documenten. Het werkt als stand- 
alone toepassing voor een eigen 
portaal of integreert naadloos 
met bestaande content manage-
ment systemen (CMS) en platfor-
men (Wordpress, Joomla, Drupal, 
Magento, Umbraco, DotNetNuke, 
WooCommerce, Prestashop, 
Shopware etc.). 
 

CREDITSAFE CONNECTOR 
Met de integratie van de  
Creditsafe database in Exact 
Globe heeft u altijd inzicht in 
bedrijfs- en kredietinformatie. 
U kunt comfortabel en efficiënt 
werken in uw vertrouwde Exact 
Globe werkomgeving en profi-
teert van de toegang tot krediet- 
en bedrijfsinformatie van ruim 
120 miljoen bedrijven wereldwijd.

ADVISIE CLOUD
Werken in de Advisie Cloud 
betekent dat u altijd en vanaf elk 
device uw data kunt benaderen.
Met de Advisie Cloud beschikt 
u over een totaaloplossing van 
advies, software, implementatie 
en onderhoud van software via 
het internet. U heeft hierdoor 
geen omkijken meer naar het 
technisch beheer van uw applica-
ties, het maken van back-ups en 
het doen van updates. Bovendien 
kunt u op elk gewenst moment 
gebruikers op- en afschalen.



bestaande content van de 
huidige website of webshop

• Voldoet aan de vereisten van 
Europese regelgeving op het 
gebied van de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescher-
ming (AVG)

CRËEER UW EIGEN SERVICEPOR-
TAAL: TOEPASSINGEN VOOR 
EXACT GLOBE EN EXACT  
SYNERGY ENTERPRISE
• customer relationship  

management (crm)
• service management en 

support
• human relationship  

management (hrm)
• project management
• sales/order/factuur
• financieel/cash flow
 
TOEPASSINGEN VOOR  
EXACT ONLINE
• customer relationship  

management (crm)
• service management/support
• project management
• sales/factuur/order
• financieel/cash flow
 
Met Portal Builder biedt u rele-
vante informatie via webfor-
mulieren aan op een website, 
webshop of intranet. De Exact 
koppeling geeft stakeholders 
(bijvoorbeeld medewerkers, 
klanten en relaties) toegang tot 

INTEGREER EXACT VIA PORTAL 
BUILDER MET
• Inzage in dossiers 
• Opvragen documenten  

(facturen, pakbonnen)
• Afwikkelen service, support, 

garantie etc. (bv. RMA of 
retouren)

• Aanmaken en/of inzage  
orders, facturen, offertes etc.

• Aanmaken aanvraag- 
formulieren 

• Aanmaken registratieformu-
lieren (nieuwe klant, contact-
formulier, klachtregistratie)

• Aanmaken inschrijfformulie-
ren/aanmeldingsformulieren

• Verlof-, verzuim-, urenregis-
tratie

• Online sollicitatieprocedure 
 
ONTDEK DE VOORDELEN
• Werkt met websites, web-

shops en bestaande portalen 
d.m.v. widgets 

• Gebruiksvriendelijke functio-
naliteit voor alle gebruikers

• Ondersteuning in 29 talen
• Online samenwerken met 

stakeholders in uw netwerk 
• Besparing op customer  

service 
• Geen extra gebruikers nodig 

in Exact
• Gegarandeerde veiligheid van 

data en (persoons)gegevens
• Integratie met huisstijl en 



ZELF BEPALEN WELKE INFOR- 
MATIE U DEELT  
U kiest zelf welke entiteiten 
en gegevens uit Exact u in het 
webformulier wilt tonen binnen 
de website, webshop, portaal of 
intranet. Bepaal zelf of u alleen 
informatie uit Exact wilt tonen of 
ook de mogelijkheid wil bieden 
om door de klant ingevulde 
velden gevalideerd in Exact te 
importeren. Denk hierbij aan 
een RMA-formulier dat op de 
achtergrond een serviceverzoek 
of RMA-order in Exact genereert 
voor de verdere opvolging. Klan-
ten kunnen alle mutaties, notities 
en gekoppelde documenten 
blijven ‘monitoren’ via de website 
of webshop. 

KOSTEN BESPAREN MET PORTAL 
BUILDER
Doordat klanten de opvolging 
van hun melding kunnen in-
zien, zullen zij minder zaken per 
telefoon en e-mail regelen. Dit 
bespaart natuurlijk direct op de 
bedrijfskosten.
 
PORTAL BUILDER ONDER-
STEUNT VRIJWEL ELK CMS
Magento, Wordpress, Drupal, 
Joomla, Typo3, Umbraco, Esuite,
DotNetNuke

voor hen relevante informatie uit 
Exact. U bepaalt dus zelf wie u 
toegang geeft tot welke informa-
tie en dankzij de integratie met 
uw Exact-omgeving zijn gegevens 
altijd up-to-date.
 
24/7 OVERZICHT MET PORTAL 
BUILDER
Doordat u Portal Builder op elk 
device kunt raadplegen, heeft 
u als gebruiker altijd en over-
al inzicht in de bedrijfsgege-
vens. Daarnaast geeft u externen 
24/7 toegang tot bijvoorbeeld de 
opvolging van de door hen inge-
diende supportvragen, geplande 
consultancydagen of retouraan-
vragen van goederen, lang nadat 
de klantenservice is gesloten. Zo 
heeft u meer tevreden klanten. 
 
HOE WERKT PORTAL BUILDER 
MET MIJN CMS?
Portal Builder is widget-based 
en daardoor CMS-onafhankelijk. 
Het kan gebruikt worden met 
vrijwel alle webapplicaties (web-
shop, portaal, website of andere 
toepassing) die via een browser 
kunnen worden benaderd. De 
widgets respecteren de bestaan-
de huisstijl. Volledige integratie 
met het huidige webdesign 
garandeert een vertrouwde ge-
bruikservaring.  



PARTNER SOLUTIONS VOOR DE
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING



SUMATRA 
Sumatra software is dé analy-
se- en rapportageoplossing voor 
bedrijven en organisaties die wer-
ken met Exact Software. De rap-
portages tonen in één oogopslag 
wat uw aandacht behoeft. Vragen 
worden altijd binnen hetzelfde 
scherm beantwoord omdat ook 
de toelichtende cijfers worden 
getoond. Waar standaardrappor-
ten en Excel aan de oppervlakte 
blijven, gaat u met Sumatra juist 
de diepte in. Sumatra software 
vereenvoudigt het nemen van 
beslissingen, omdat informatie 
tijdig, volledig en overal beschik-
baar is. U krijgt realtime stuur- 
informatie én inzicht in de details 
en documenten achter de cijfers 
met overzichtelijke KPI dash-
boards. 

Functie en voordelen 
• Realtime stuurinformatie
• Overal en altijd beschikbaar, 

ook op tablet en smartphone
• Operationele rapportages
• Inzage in álle details en  

documenten
• Informatie delen binnen én 

buiten uw organisatie
• Integratie met Exact Synergy 

met Sumatra Fusion
• KPI dashboards

SCAN SYS
Scan Sys ontwikkelt slimme 
software-oplossingen voor de 
geautomatiseerde verwerking 
van documenten en facturen. 
Sinds een aantal jaar mag Scan 
Sys zich marktleider noemen op 
het gebied van geautomatiseer-
de factuurverwerking. Inmiddels 
maken meer dan 1300 bedrijven 
dagelijks gebruik van de software 
voor de verwerking van facturen 
en documenten.

Functie en voordelen
• Geautomatiseerde factuur-

verwerking met Image- 
Capture for Invoices

• Digitale fiattering in  
ImageCapture Web

• ImageCapture for Documents 
digitaliseert documenten

ORBIS SOFTWARE BENELUX 
(TASKCENTRE, DEBMAN4U)
Orbis Software Benelux BV is 
marktleider op het gebied van 
Business Process Management 
(BPM) software. Advisie biedt 
ondersteuning voor Orbis Task- 
centre en Debman4U aan.  
 
TaskCentre 
TaskCentre koppelt op een een-
voudige wijze mensen, systemen 
en informatiestromen aan elkaar 
door processen te automatise-



ren, systemen te integreren en 
informatie te distribueren. Met 
Orbis TaskCentre is het mogelijk 
om uw bestaande applicaties zo 
ver te automatiseren dat zelfs 
menselijk handelen overbodig 
wordt. Of het nu uw ERP, CRM, 
HRM of een willekeurige andere 
applicatie is, met TaskCentre 
stemt u deze applicaties volledig 
af op uw eigen business rules en 
bedrijfsprocessen. 
 
SPEEDBOOKS
Met Speedbooks staan niet de 
processen zelf centraal maar het 
voordeel dat ondernemers halen 
uit betaalbare, snel te genereren 
en inzichtelijke jaar- en kwartaal-
rekeningen. Speedbooks levert 
rapportagesoftware met gespeci-
aliseerde, financiële rapportages 
en analyses: een ideale aanvulling 
op uw boekhoudpakket. Speed-
books verwerkt uw financiële 
gegevens in visuele dashboards, 
Excel- of PDF-rapportages die u 
precies vertellen hoe uw bedrijf 
presteert.
 
Functie en voordelen
• Managementoverzicht en 

-dashboards
• Kwartaalrapportage en  

jaarrekeningmodel
• Kostenplaatsenoverzicht en 

liquiditeitsplanning

CCI GROEP (LIVITS)
Livits is een CRM-, CMS- én 
DMS-systeem voor ledenorgani-
saties. Website, ledennet, com-
munities, leden- en relatiebeheer, 
documentstromen en online 
communicatie komen in één sys-
teem samen. 

Functie en voordelen 
• Geïntegreerde aanpak met 

individueel lid als middelpunt
• Maakt uw meerwaarde  

concreet én zichtbaar
• Gepersonaliseerde nieuws-

brieven zorgen voor een 
hoger openingspercentage

• Inzicht in persoonlijke  
interesses en ledengedrag 

• Uitvoering werkzaamheden 
eenvoudiger en efficiënter

• Werkbelasting van de bureau-
medewerkers wordt verkleind

• Data driven besluitvorming 
m.b.v. goede management- 
informatie

• Betaalbaarder t.o.v. de aan-
schaf van losse systemen

• Snelle implementatietijd 

EDDON (DEBWATCH) 
Vereenvoudig uw credit- 
management proces en heb altijd 
zicht op betalingsverplichtingen 
en openstaande facturen van 
klanten met DebWatch. Omdat u 
vanuit één punt inzicht heeft in 



verplichtingen, betalingen, open-
staande posten en inmiddels 
ondernomen acties in tijd, weet u 
precies wat er speelt bij klanten 
en welke financiële afspraken er 
zijn gemaakt.
 
Functie en voordelen
• Handel uw creditmanage-

ment proces snel, eenvoudig 
en automatisch af

• Inrichting incassoproces naar 
eigen wens en klantspecifiek

• Verstuur documenten (o.a. 
aanmaningen, rekeningover-
zichten) automatisch

• Zie precies welke activiteiten 
er uitgevoerd moeten wor-
den door de workflow

• Draag een dossier eenvoudig 
over aan een deurwaarder of 
advocaat bij uitbesteding 

MICROSOFT (POWER BI) 
Microsoft Power BI zet data om in 
analyses en visuele rapportages: 
dit biedt inzicht en informatie op 
elk moment en op elk apparaat. 
U kunt data uit verschillende 
databases, binnen en buiten uw 
organisatie, verbinden en com-
bineren en logische verbanden 
ontdekken. Wanneer u Power BI 
combineert met Office kunt u de 
rapportages ook nog beheers-
baar houden en makkelijk ver-
spreiden. 

Functie en voordelen
• Interne databases en exter-

ne bronnen doorzoeken en 
de informatie ontsluiten en 
transformeren

• Data modelleren en  
analyseren

• Interactieve visualisaties  
maken 

• Samenwerken en delen
• Q&A functie 
• Mobiele toegang
• Data automatisch ververst
 
CIFAS 
Met CIFAS heeft u voor elke 
transactie een flexibel in te rich-
ten werkstroom. Alle wijzigingen 
van zowel de financiële gegevens 
als de werkstroom blijven door 
de uitgebreide logging altijd be-
schikbaar. Deze zijn met één klik 
vanuit de financiële administratie, 
samen met het oorspronkelijke 
(gescande) boekstuk, direct op te 
vragen.
 
Functie en voordelen
• Flexibel en snel in te richten
• Optimale functionaliteit
• Zeer inzichtelijk door gekop-

pelde transacties, documen-
ten en rapportages

• Volledige logging
• Vanuit backoffice directe  

koppeling naar webpagina
• Exact-gecertificeerd



Exact 
Online/Globe

Exact  
Synergy

CRM

PARTNER
SOFTWARE
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SOFTWARE

CRM

HRM +
PAYROLL

HRM +
PAYROLL

WORKFLOW 
+ IFR FINANCE

PROJECTENDOCUMENT

PSA

Portal Builder

Procurement Solution

Livits

Speedbooks
Debwatch

Scan Sys
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Storno Module

Merge & Mail
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(wijzigingen voorbehouden)



Eemnes (hoofdkantoor)
Eikenlaan 12A 
3755 CP EEMNES
+31 (0)35 60 36 500

Eindhoven
Luchthavenweg 59-II
5657 EA EINDHOVEN
+31 (0)85 0466 020

Breda
Westbroek 54 
4822 ZW BREDA
+31 (0)35 60 36 500 

Advisie levert met Exact, de Advisie Solutions én de Partner Solutions 
een software totaaloplossing voor uw branche.

Bezoek onze speciale dienstverleningspagina met meer informatie 
en handige downloads: www.advisie.nl/dienstverlening

 
Van digitale ambitie naar resultaat...

NIEUWSGIERIG 
NAAR ONZE OPLOSSINGEN?


