
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Waarom Exact Online voor Boekhouden? 
• Cloud pakket beschikbaar vanop elk apparaat met een 

internetverbinding. 
• Automatische verwerking van inkoopfacturen en bankbestanden 
• Makkelijk (digitaal) factureren 
• Overal inzicht met mobiele app 
• Online samenwerken met je accountant 
• Zicht op je klantbehoeften met geïntegreerd CRM 
• Makkelijk te koppelen met andere software 

Waar helpt Bipro mee? 
• Analyse benodigde Exact modules 
• Persoonlijke begeleiding door een vast  

contactpersoon bij de opstart 
• Een doorgedreven opleiding op jullie maat 
• Data import en migratie andere software 
• Persoonlijke support door twee vaste  

contactpersonen na opstart 
• Hulp koppelingen met externe systemen 
• Evaluatiemomenten en verbeteringen  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Essentials 

€ 39 per maand* 

Plus 

€ 75 per maand* 
 

€ 111 per maand* 

 

No Hands Accounting 

App connectiviteit 

1 bankkoppeling 

5 verkoopfacturen 

Basis boekhouden 

No Hands Accounting 

App connectiviteit 

Activa 

Budget 

Valuta 

5 bankkoppelingen 

100 verkoopfacturen 

Basis boekhouden 

No Hands Accounting 

App connectiviteit 

Activa 

Budget 

Valuta 

Onbeperkt bankkoppelingen 

Onbeperkt verkoopfacturen 

Administraties 2 
Gebruikers 2 

Administraties 1 
Gebruikers 1 

Administraties 2 
Gebruikers 2 

 
 
 

Exact Online voor boekhouden 
 

HELDER INZICHT 
EN DOORDACHT 
BESLISSEN 
Automatisch foutloos boeken, direct weten 
hoe je ervoor staat, zonder tijdrovend 
invoerwerk? Dat krijg je voor elkaar met 
Exact Online voor Boekhouden. 

*Opgegeven prijzen zijn exclusief installatie, migratie opleiding of persoonlijke support. 
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Bipro: al 22 jaar persoonlijke service voor boekhoud- en administratiesoftware 
 
Bipro is een onderneming uit Hasselt opgericht in 2000. We bedienen dagelijks 300 starters, KMO’s 
en boekhouders met enthousiasme en passie voor ons vak.  
Ons team zet in op kwaliteitsvolle en persoonlijke begeleiding op maat. We kennen al onze klanten 
goed zodat we hen steeds van een proactieve en persoonlijke service kunnen voorzien. Dàt is het 
succesrecept van Bipro al 22 jaar. 
 

Overstappen van andere software naar Exact online? 
 
Wens je over te stappen naar het cloud boekhoudpakket van Exact Online? Dan wil je wellicht zoveel 
mogelijk data recupereren van je huidige boekhoudpakket. Geen nood! Bij Bipro helpen we je graag 
verder om je bestaande data te migreren naar Exact Online. Werk je momenteel met Sage BOB? Dan 
kunnen we alle data overzetten inclusief de historieken van 7 boekjaren. Werk je met een ander 
pakket? We bieden data migratie naar Exact Online aan voor: Top account, Proacc Studio, Vero 
Count, Adsolut en Expert/M. Daarnaast kunnen we data importeren vanuit een Excel of CSV formaat. 
 

Hoe gaan jullie te werk? 
 
In eerste instantie is het belangrijk om een goede behoeftenalayse te maken. Welke Exact module zijn 
er allemaal nodig? Met hoeveel gebruikers gaan jullie werken? Gebruiken we de no-hands accounting 
module of niet? Op basis hiervan stellen we een pakket op maat samen. Daarna bekijken we een 
eventuele data migratie. Starten we vanaf een blanco blad? Of gaan we data uit een ander pakket 
importeren/migreren naar Exact Online? We brengen het samen met jullie in kaart en starten met de 
migratie.  
 
Na deze migratie is het tijd voor een uitgebreide opleiding op maat. Dankzij deze opleiding hebben 
jullie voldoende bagage om van start te gaan met Exact Online. Er worden vaste contactpersonen 
gekoppeld aan uw klant die de volledige opzet mee ondersteunen, maar daarna ook steeds ter 
beschikking zijn voor alle vragen of problemen.  
 

Gratis proefversie van Exact Online? 
 
Exact Online vrijblijvend testen voor 14 dagen? Dat kan via onderstaande link: 

https://start-met-exact.bipro.be 
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Alle mogelijkheden op een rijtje 
 
 

  
Exact Online 
Boekhouden 
Essentials 

 
€ 39 p/m    * 

 

 
Exact Online 
Boekhouden 

Plus 
 

€ 75 p/m    * 
 

 
Exact Online 
Boekhouden 
Professional 

 
€ 111 p/m    * 

Algemeen    

Inbegrepen gebruikers 
Plus - Extra gebruiker: € 17/mnd  
Professional - Extra gebruiker: € 
17/mnd 
Finance-gebruiker: prijs op 
aanvraag 

1 (niet uit te breiden) 2 2 

Inbegrepen 
boekhoudingen 
Plus - Extra boekhouding: € 14 
per maand 
Professional - Extra boekhouding: 
€ 14,50 per maand Finance-
gebruiker: prijs op aanvraag 

1 (niet uit te breiden) 2 2 

Online samenwerken 
 

   

Exact Online App 
 

   

Taken 
 

   

Documenten digitaal 
opslaan 
 

   

Financieel    

Boekhouding  
 

  

Samenwerken met 
accountant of 
boekhouder 

   

Btw- en 
intracommunautaire 
aangifte 
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Loonjournaalposten 
importeren    

Factureren    

Verkoopfacturen 5 p.m. 100 p.m. Onbeperkt 

Herinneringen en 
aanmaningen    

Digitale facturen    

Gemailde facturen 
opslaan    

Bank    

Betalingen ontvangen    

Betalingen uitvoeren    

Automatische 
Domiciliëring    

Inzicht en overzicht    

Financiële rapporten    

Financiële cockpit    

Verkoopcockpit    

Extra financiële mogelijkheden   

Kostenanalyse 
 

  

Budget 
 

  

Activa 
 

  

Vreemde valuta 
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Contactenbeheer    

Contactgegevens 
beheren    

Contacten aanmaken 
via ondernemingsnr.    

Offertes    

Verkoopkansen    

E-mail- en 
marketingcampagnes 

   

Efficiënte uitwisseling gegevens   

Import en export van 
gegevens    

Koppelen met andere 
software    

App Center    

Beschikbare add-ons   

No hands Accounting vanaf € 0,45 per 
boekingsvoorstel (minimaal 

10 stuks) 
 

vanaf € 0,45 per 
boekingsvoorstel (minimaal 

10 stuks) 
 

vanaf € 0,45 per 
boekingsvoorstel (minimaal 

10 stuks) 
 

Abonnementenbeheer 
 

€ 44 

 

€ 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

*Opgegeven prijzen zijn exclusief installatie, migratie opleiding of persoonlijke support. 
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Alle mogelijkheden op een rijtje - toelichting 
 
• Online samenwerken 

Online samenwerken met andere gebruikers. Omvat onder andere het toekennen van taken, het delen van documenten en tegelijk 
invoeren van boekingen. Het is mogelijk om te werken met rollen en rechten voor specifieke gebruikers. 

 
• Exact Online App 

Maak gratis gebruik van de Exact Online App, beschikbaar voor iOS en Android. 

 
• Taken 

Maak taken aan en wijs ze toe aan andere gebruikers. 

 
• Documenten digitaal opslaan 

Sla documenten online op en koppel ze via drag en drop aan contacten, boekingen, verkoopkansen enz. 
 
• Boekhouding 

Boekhouden met de no-hands-accountingfunctionaliteit om manueel werk te beperken. 

 
• Samenwerken met accountant of boekhouder 

Geef jouw accountant of boekhouder rechtstreeks toegang tot Exact Online. En ook met Exact Finance werk je gemakkelijk samen 
met je accountant. Je bepaalt zelf wat jouw accountant of boekhouder wel en niet mag doen. 

 
• Btw- en intracommunautaire aangifte 

Met Exact kun je btw- en intracommunautaire aangiftes doen en goedkeuren. 

 
• Loonjournaalposten importeren 

Importeer output van de sociaal secretariaten. 

 
• Verkoopfacturen 

Verkoopfacturen aanmaken en uitsturen. 

 
• Herinneringen en aanmaningen 

Herinneringen en aanmaningen aanmaken, uitsturen en opvolgen. 

 
• Digitale facturen 

Met Exact kun je digitale facturen inlezen en aanmaken. Wij ondersteunen UBL en PEPPOL. 

 
• Gemailde facturen opslaan 

Per mail doorgestuurde facturen automatisch opslaan en verwerken via factuurherkenning (Scan & Herken). 

 
• Betalingen ontvangen 

Betalingen ontvangen en automatisch matchen. 

 
• Financiële cockpit 

Een compleet visueel overzicht van belangrijke financiële cijfers. Hier vind je ook belangrijke to do's en alerts. 

 
• Verkoopcockpit 

Een compleet visueel overzicht van verkopen en lopende verkooptrajecten. 

 
• Kostenanalyse 

Met Kostenanalyse voorkom je dat jouw uitgaven ongemerkt stevig oplopen. Wijs boekingen eenvoudig toe aan kostenplaatsen en 
-dragers voor beter inzicht. Boek kosten en opbrengsten op afdeling of vestiging (kostenplaatsen) of op projecten, producten of 
diensten (kostendragers). Vergelijk resultaten met het budget en stuur tijdig bij als dat nodig is. 

• Volledig inzicht in de financiële prestaties van je bedrijfsonderdelen. 
• Voorkom te hoge kosten. Daardoor verbeteren je marges. 
• Wijs kosten en opbrengsten toe aan kostenplaatsen en kostendragers. 
• Vergelijk kostenplaats/-drager met de budgetten. 
• Stuur op tijd bij als een onderdeel te veel kosten dreigt te maken. 

 
• Budget 

Werk je met budgetten? Maak het jezelf makkelijk en budgeteer op grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers. Zo 
weet je altijd hoe je ervoor staat en grijp je op tijd in als dat moet. 

• Houd je begroting en budgetten onder controle. 
• Krijg inzicht in budget ten opzichte van de daadwerkelijke resultaten. 
• Beheer meerdere budgetten tegelijk. 
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• Activa 
Met Activa registreer je duurzame productiemiddelen eenvoudig op basis van je inkoopfacturen. Kies uit verschillende 
afschrijfmethodes, zoals lineair of met een vast bedrag. De verwerking van de financiële boekingen gaat automatisch. Dat is pas 
efficiënt! 

• Beheer je afschrijvingen efficiënt en overzichtelijk online. 
• Schrijf vaste activa tot op de cent nauwkeurig af. 
• Ondersteuning voor verschillende afschrijvingsmethodes. 

 
• Vreemde valuta 

Met Valuta voorkom je administratieve complexiteit door internationaal zakendoen. Boek inkoopfacturen bijvoorbeeld in USD en 
verstuur verkoopfacturen in GDP. Werk met vaste of variabele valutakoersen en herwaardeer eenvoudig. Zo weet je direct wat de 
financiële consequentie is van een koerswijziging. 

• Makkelijker zakendoen over de grens. 
• Kies zelf de valutaposities en beheer ze op grootboek- of relatieniveau. 
• Werk met vaste en variabele wisselkoersen. 
• Registreer en factureer producten in vreemde valuta. 

 
• Contactgegevens beheren 

Leg contactgegevens vast en registreer gespreksaantekeningen, serviceverzoeken en klachten. 
 

• Contacten aanmaken via ondernemingsnummer 
Maak met een druk op de knop contacten aan via onze rechtstreekse koppeling met ondernemingsnummer. 

 
• Offertes 

Met Exact kun je offertes opstellen en goedkeuren. Het is zelfs mogelijk om offertes meteen om te zetten in een factuur. 
 

• Verkoopkansen 
Hou verkoopkansen bij en registreer bijbehorende gespreksaantekeningen. 

 
• E-mail- en marketingcampagnes 

Beheer e-mail- en marketingcampagnes, in combinatie met MailChimp. 

 
• Import en export van gegevens 

Importeer en exporteer gegevens via XML en CSV. 

 
• Koppelen met andere software 

Koppel software van derde partijen via webservices (API). 

 
• App Center 

In het App Center vind je zakelijke software van derde partijen en koppel je die aan Exact. 

 
• No hands Accounting 

Digitaliseer de factuurverwerking via Scan & Herken of ontvang elektronische facturen (UBL via PEPPOL). Stroomlijn het 
goedkeuringsproces van de factuur met geavanceerde workflows en laat de robot de financiële administratie verwerken. 

 
• Abonnementenbeheer 

Je dienstverlening aanbieden als abonnement? Met Abonnementenbeheer is je abonnementenadministratie goed geregeld. 
Bepaal je prijzen, voorwaarden en looptijden, wijs ze toe aan je klanten en volg alles nauwgezet met uitgebreide rapporten – zelfs 
voor je toekomstige omzet. 

 


