






Exact Synergy
vandaag en morgen



We zitten in een unieke tijd met 
enorme uitdagingen EN kansen!



Wat betekent dit voor
bedrijfssoftware? 



Samenwerking



Sociale tools botsen met gestructureerde bedrijfssystemen

“Social” solutions ERP solutions

Data Documents Processes



Exact Social Collaboration
Exact ERP

Data Documents

ProcessesSecurity & access 
control

Audit & 
logging

Social Collaboration

Integratie van gestructureerde & ongestructureerde 
informatie

Exact ERP

Data Documents Processes



Internal memo Western Union, 1876

“This ‘telephone’ has too many shortcomings to be seriously considered as a means 
of communication. The device is inherently of no value to us.”



Mobiel
werken



+ Altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens en -

processen via

▪ Desktop

▪ Mobiele browsers

▪ Mobiele apps

+ Mogelijkheid tot toegang tot je financiële gegevens en 

interactie met bedrijfsprocessen terwijl je onderweg bent

+ Beschikbaar voor zowel iOS, Android, en Windows

+ Ondersteuning voor industriële handheld-apparaten

Mobiel werken



Van geïntegreerde & monolitische pakketten
naar verbonden oplossingen



Opkomende Cloud 
oplossingen

+ Familie van cloud-native 
webservices

+ Gekoppeld via API's

+ Toegankelijk vanuit cloud en 
on premise Exact 
implementaties

+ Nieuwe functionaliteit gedeeld 
door alle Exact-producten

+ Vergroot je mogelijkheden 
zonder je software te 
veranderen

Private Cloud

Globe / Synergy

On-Premise

Globe / Synergy

Exact Cloud

Globe / Synergy

Exact Cloud

Exact Shared Cloud Services

Expense 
Management 

Service

Banking
Service

Electronic 
Invoicing 
Service

HR & Payroll
Service

P2P

Purchase 
to Pay
Service



Real-time voorspellende inzichten



+ Onvermogen om relevante gegevens te 
benutten

+ Onvermogen om analyses te 
industrialiseren

+ Adoptie

+ Eindgebruikers empoweren

+ Ontoereikende technologie

+ Expertise

Uitdagingen die moeten 
worden opgelost om de 
volgende golf van 
bedrijfsinnovatie te benutten



Agile



Informatiestromen die worden bijgehouden in 

de context van bedrijfsprocessen en 

beslissingen

Meer complete en intelligente:

• Beslissingen

• Suggesties

• Aanbevelingen

Robotic Process 
Automation



Maakt data inzichtelijk

Verbindt systemen

Automatiseert 
processen



De volgende stappen
met Exact Synergy



Roadmap thema’s 2022-2023

Compliance Functionele
verbeteringen

Connectivity Gebruikers
ervaring



Compliance



Functionele verbeteringen



Connectivity



Gebruikers ervaring








