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Exact Online Starter is bedoeld voor
ondernemers die hun administratie
uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht
hebben. En dat zonder een abonnement te
hoeven afsluiten. U kunt digitaal uw bonnen
en facturen naar ons uploaden en/of scannen
met een smartphone, tablet of scanner.
In deze handleiding beschrijven wij het
gemakkelijke gebruik van Exact Online
Starter. Wanneer u vragen heeft, kunt u te
allen tijde bij ons terecht.
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JAARRESULTAAT

Het startscherm ziet er als volgt uit.

In de volgende paragrafen gaan wij verder in op de verschillende onderdelen.
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JAARRESULTAAT
De groene balk geeft de omzet aan voor het genoemde boekjaar. De rode

balk geeft de kosten en overige baten / lasten aan. Wanneer u op de balk
klikt, wordt de balans / winst- en verliesrekening geopend.

Aan de bovenkant van het venster

zijn de beeldopties weergegeven.
Hier kunt u verschillende

handelingen verrichten, zoals het
boekjaar veranderen, specifieke

periodes selecteren of het niveau
wijzigen.

Via dit scherm kunt u verder
doorklikken. Wij nemen als

voorbeeld grootboekrekening 4400
– Kantoorbehoeften1. Door op het

bedrag te klikken, wordt de kaart van
deze grootboekrekening geopend.

1 | Het grootboekrekeningnummer en –

omschrijving kunnen in uw administratie
anders zijn dan hier vermeld.
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Deze kaart is automatisch

gegroepeerd op periode. Zo heeft
u een duidelijk overzicht van

hoeveel kosten u gemaakt heeft in
een bepaalde periode. Wanneer
u de groepering de-selecteert,

verschijnen alle boekingen van het
geselecteerde boekjaar.

Vervolgens kunt u de details van de
boekingen bekijken. Door op het

boekstuknummer te klikken, wordt
de boeking geopend.

Aan bijna iedere boeking is een

document gekoppeld, de factuur.

Om de factuur te zien, klikt u op het
documentnummer.
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PERIODERESULTAAT

Het principe van het perioderesultaat is hetzelfde als van het jaarresultaat.

De groene balk geeft de omzet aan voor de genoemde periode. De rode balk
geeft de kosten en overige baten / lasten aan. Wanneer u op de balk klikt,
wordt de balans / winst- en verliesrekening geopend.

OPENSTAANDE POSTEN

Het groene balkje geeft de debiteuren aan en het rode balkje geeft de

crediteuren aan. Deze zijn gegroepeerd op het aantal dagen dat de post open
staat.

Wanneer u op het groene balkje klikt,
wordt de ouderdomsanalyse van de
te vorderen posten geopend.

Aan de bovenkant van het venster is
het filter weergegeven. Hier kunt u

verschillende handelingen verrichten,
zoals het filteren op relatie, een

specifieke peildatum instellen of het
uitsplitsen van totaalbedragen.

Vervolgens kunt u de details van de te vorderen post bekijken. Door op het factuurnummer te klikken, wordt onze ref.
geopend. Dit is bijna hetzelfde scherm als de boeking. Het enige verschil is dat u via dit scherm geen bewerkingen

kunt doorvoeren en via het scherm van de boeking wel. Door op het boekstuknummer te klikken, wordt de boeking

geopend.

Wanneer u op het rode balkje klikt,

wordt de ouderdomsanalyse van de
te betalen posten geopend.
Het principe van deze

ouderdomsanalyse is hetzelfde als
van de te vorderen posten.
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SALDI

Saldi

Hier ziet u het huidige saldo dat er op uw bankrekening(en) staat. Wanneer u
op het saldo klikt, wordt de kaart van deze grootboekrekening geopend. 2

2 | Wegens privacy redenen hebben wij de

gegevens welke onder Omschrijving en Relatie
staan weggelaten.

MIJN TAKEN

Hier vindt u de drie open acties met de dichtstbijzijnde vervaldatum.
Dit zijn de acties die goedgekeurd of afgehandeld moeten worden.

Ook ziet u de antwoorden op de communicatie die is verzonden bij het veld
stuur een bericht.
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ACHTERSTALLIGE FACTUREN

Dit is een lijst van de drie oudste achterstallige inkoop- en verkoopfacturen.
Klik op Alles tonen om een overzicht weer te geven van alle inkoop- en

verkoopfacturen. Klik op de hyperlink van een inkoopfactuur om deze te
bekijken.

DIVERSE HANDELINGEN

Aan de rechterzijde van uw scherm vindt u diverse handelingen.

Hiermee kunt u een
overzicht openen.

Hiermee kunt u een
document uploaden.
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Hiermee kunt u een nieuw
document aanmaken.

Relaties

Aan de bovenkant van het venster is het filter weergegeven. Hier kunt u verschillende handelingen verrichten,
zoals het type of de status van de relatie veranderen.

Door op de code of naam te klikken,
wordt de relatiekaart geopend. Hier
vindt u alle gegevens en details van
de relatie en kunt u dit aanpassen.

Inkoopfacturen

Dit is het overzicht van de inkomende facturen. Onder het eerste tabblad staan de te betalen inkoopfacturen. Dit
is een handig overzicht, doordat de status is aangegeven. Zo ziet u in één oogopslag welke facturen geboekt of
achterstallig zijn.

Door op de regel te klikken, wordt de
inkoopfactuur geopend.

Hier vindt u alle gegevens en details

van de factuur. Hier kunt u ook direct
betalen via bank.

Verkoopfacturen

In dit venster kunt u uw verkoopfacturen filteren, nieuwe facturen uploaden3 en de status van uw verkoopfacturen

bekijken.

Bankafschriften

In dit dialoogvenster kunt u de bankafschriften filteren en bankkoppelingen aanmaken om eenvoudig informatie met
de bank uit te wisselen.

Aangiften

Hier vindt u een lijst van alle belastingaangiften in een bepaald jaar, wanneer de aangiften via Exact ingediend worden.
Wij maken hier geen gebruik van.

3 | U kunt hier nieuwe facturen uploaden, maar het is beter om gebruik te maken van ImageCapture van Scansys.
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