
KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
met Advisie totaaloplossingen 

voor het onderwijs





Maak het verschil: gebruik de 
technieken van morgen  
vandáág nog!

Het automatiseren van de finan-
ciële- en aanverwante processen 
binnen het onderwijs is geen 
doel op zich. Maar de technieken 
van vandaag en morgen zorgen 
er wel voor dat je gemakkelijk 
inzicht en grip hebt op deze pro-
cessen. Door juist administratie-
ve en repeterende handelingen 
zoveel mogelijk te automatiseren, 
bespaar je niet alleen veel han-
delingen, maar ook geld en tijd. 
Hierdoor kun je de beschikbare 
mensen juist op die werkzaamhe-
den zetten waar zij nog écht het 
verschil kunnen maken. Advisie 
helpt je graag met het inrichten 
en optimaliseren van alle proces-
sen met state of the art software. 

Maximaal grip op het 
heden én toekomst

Financiële processen 
op orde 

Real time inzicht in  
actuele cijfers

Minder tijd kwijt met 
administratieve  
handelingen

Weet waar medewer-
kers echt hét verschil 
kunnen maken

Met de toekomst- 
bestendige software 
van Advisie en Exact 
ben je klaar voor de 
toekomst

VOORDELEN ADVISIE 
TOTAALOPLOSSING



ADVISIE SOLUTIONS 
ON TOP OF EXACT

Het onderwijs verandert volop. Om hier goed op in te kunnen spelen, 
zullen onderliggende administratieve processen goed op orde moeten 

zijn. Advisie levert oplossingen die de financiële administratie integreert 
met het eigen onderwijssysteem zodat je altijd en overal over de  

huidige én toekomstige cijfers beschikt. Slimme dashboards brengen 
zelfs uitdagingen en risico’s op de lange termijn in kaart. Je hoeft alleen 

nog maar aan de juiste knoppen te draaien. Dat noemen wij  
het onderwijs slimmer maken!

Advisie biedt eigen oplossingen on top of Exact voor het onderwijs.  
Wij hebben de oplossingen voor het onderwijs op een rij gezet.



Advisie Onderwijs Dashboard
Krijg grip op geldstromen, bud-
getten, projecten en exploitatie 
met het Onderwijs Dashboard. 
Overzichtelijke dashboards per 
boekjaar én schooljaar tonen 
actuele cijfers, uitgesplitst per 
project, kostenplaats/-drager, 
locatie, budgethouder etc. inclu-
sief alle onderliggende cijfers en 
zelfs documenten zoals gescande 
inkoopnota’s.

Advisie Procurement Oplossing
Krijg grip op contractbeheer, 
inkoopprocessen en digitale af-
handeling van inkoopfacturen in 
één geïntegreerde oplossing! Het 
vooraf vastleggen van alle con-
tractafspraken voorkomt verge-
ten prolongaties en geeft inzicht 
in langetermijnverplichtingen.

WIS COLLECT MODULES

Advisie WIS Collect openstaan-
de posten web service
In WIS Collect worden vorderin-
gen aangemaakt die op verschil-
lende manieren door de instelling 
kunnen worden ontvangen. Deze 
vorderingen worden geïmpor-
teerd als verkoopboeking en 
verwerkt in Exact. Zo ben je altijd 
up-to-date en weet je welke vor-
deringen zijn voldaan en wat nog 
openstaat. 

Advisie WIS Collect Import 
module
De verkoopboekingen die door 
WIS collect worden aangeleverd 
worden automatisch geïmpor-
teerd in Exact. Mogelijke fouten 
die ontstaan bij de import van 
de bestanden in Exact worden 
gelogd. Indien gewenst kan een 
notificatie hiervan naar de  
beheerder worden gemaild.



AANVULLENDE MODULES 
Automatisch incasseren voor 
effi  ciënte verwerking van 
bankafschriften

Online betalingen automatisch 
afl etteren met de Afl ettermodu-
le: zo automatiseert u de admi-
nistratieve afhandeling van het 
boeken van één of meerdere be-
taalbestanden van uw Payment 
Service Provider (PSP).

De Storno Module biedt je de 
mogelijkheid om de gestorneer-
de factuur opnieuw ter incasso 
aan te bieden (eventueel met 
een administratieve boete) of 
deze posten op andere wijze af 
te handelen. Bijvoorbeeld om de 
openstaande post uit handen te 
geven aan een incassobureau. 

Geautomatiseerde verwerking 
stornoposten
Exact is al geruime tijd ‘SEPA 
proof’ maar biedt nog geen 
goede oplossing voor het verwer-
ken van SEPA stornoboekingen. 
In Exact kunnen stornoposten 

STORNO MODULE

CLOUD

handmatig (één voor één) wor-
den verwerkt: dat is tijdrovend en 
voor klanten die in grote aan-
tallen incasseren kan dit 
effi  ciënter. 

Bulkverwerking 
incasso-stornering
De Storno Module neemt werk 
uit handen bij grote aantallen 
storneringen (vanaf vele hon-
derden per maand). Indien je 
een (administratieve) boete wil 
opleggen vanwege het feit dat 
de incasso is afgekeurd, dan kan 
deze automatisch door Storno 
Module worden aangemaakt. De 
boete wordt dan direct geboekt 
bij het verwerken van de storno-
post.

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





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

Aalsmeer
Zwarteweg 110 
1431 VM AALSMEER
T. +31 (0)297 325 885

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

Advisie levert met Exact én de Advisie Solutions voor het onderwijs een 
eigen totaaloplossing. Maak het verschil: gebruik de technieken van 

morgen vandáág nog!

Nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met onze adviseurs.

www.advisie.nl

NIEUWSGIERIG NAAR 
ONZE OPLOSSINGEN?


