
THUIS

U hee� nu wel begrepen dat online bedrijfsso�ware een enorm e�ectieve 
manier is om uw handelsbedrijf te laten groeien door veel e�ciënter te werken.
 
Daarom is er Exact Online Handel. Dat is logistiek, orderbeheer, boekhouding & 
CRM geïntegreerd in 1 online pakket.
  
Welkom bij de slimmere manier van werken.

Ga voor meer informatie naar exactonline.nl/slimmerhandelen

Harry begint zijn werk- 
dag thuis om de files te 
vermijden.

Hij neemt een kop ko�e, gaat online en logt in op zijn online bedrijfs-
so�ware. Via zijn persoonlijke cockpit hee� hij alle belangrijke informatie 
overzichtelijk bij elkaar. De status van zijn omzet. Uitstaande betalingen. 
Zelfs de klanten die het meeste bestellen.

Hij klikt door naar de verkoopcockpit om te kijken naar de bestellingen die 
afgelopen nacht zijn geplaatst in de webshop. Deze is gekoppeld aan zijn 
bedrijfsso�ware zodat ze er direct mee aan de slag kunnen in het 
magazijn.

OP KANTOOR

Ondertussen houdt Wendy, de o�cemanager, de voorraad in de gaten om 
te zorgen dat er op tijd wordt ingekocht. Zij kan in een handomdraai 
statusoverzichten van uitstaande betalingen, cashflow, orders en de 
waarde van de voorraad maken als dat nodig is.

Terwijl dit aan gang is, belt Harry naar een overzeese producent omdat hij 
meer producten wil gaan leveren. Hij hoe� zich niet druk te maken over 
de impact op zijn systemen. Zijn so�ware laat alle details per product zien, 
zoals land van herkomst en gewicht. Een groot pluspunt als het aankomt 
op internationaal ondernemen.

Midden in de meeting krijgt hij een belletje van zijn accountant. Goed nieuws, 
een deel van zijn werkkapitaal kan geïnvesteerd worden in nieuwe 
producten. Ze kijken allebei naar dezelfde realtime gegevens omdat de 
accountant online toegang hee� tot Harry’s systemen. Zo weet ze altijd 
wat er speelt en kan ze - ruim op tijd - gericht advies geven.

Simon, de logistiek 
manager, is druk met de 

orders. Hij hoe� niet op Harry 
te wachten. Ze gebruiken 
allebei hetzelfde systeem om 
orders te controleren, pick- 
lijsten uit te printen en alles 
klaar te zetten voor levering.

De meeting is een succes.

Tijd om te gaan eten.

BIJ EEN PROSPECT

Hij pakt z’n iPad erbij waarna ze met z’n tweeën door de productcatalogus 
lopen. Ze bespreken de mogelijkheden, prijzen, levertijden en betalings-
voorwaarden. Omdat hij de laatste gegevens onder handbereik hee�, kan 
hij de deal ter plekke sluiten en de order alvast invoeren.

Harry's tip: Er bovenop blijven zitten is essentieel om op het 
juiste moment goed geïnformeerde beslissingen te maken.

IN EEN CAFE IN DE BUURT

Het is een productieve 
ochtend geweest. Na een 
heerlijke lunch gaat Harry een 
inventaris van de voorraad 
doen.

Snelle onderhandelingen

Hij houdt de voorraad scherp in gaten. Hij controleert wat de huidige 
snelst-verkopende en minst-lopende producten zijn, samen met de 
prijzen erbij. Zo kan hij besluiten wat hij ermee gaat doen. Op die manier 
kan hij z’n voorraad constant optimaliseren.

Hij is niet de enige die kijkt. Hij hee� een aantal klanten inzicht gegeven 
in zijn voorraadniveaus, productprijzen en levertijden via zijn webshop. 
Geen wonder dat ze zo graag zaken met hem doen.

Harry is de eigenaar van een succesvol handelsbedrijf in Amsterdam. 
Zijn business groeit snel en hij maakt steeds meer winst. Hij weet 
precies wat er speelt, neemt de juiste beslissingen op het juiste 
moment en houdt zijn klanten tevreden. 

Maar hoe doet hij dat? Heel makkelijk. 
Loop een dag met Harry mee en zie hoe hij het voor elkaar krijgt.

EEN DAG UIT 
HET LEVEN VAN

HARRY KOOPMAN

OOK KLAAR VOOR HET SLIMME WERKEN?

Harry’s tip: Door alle medewerkers met hetzelfde systeem te laten werken 
hee� iedereen toegang tot dezelfde realtime data. Verhoog de e�ciency 
nog meer door relevante info met de account en klanten te delen.

BIJ EEN LEVERANCIER

Vervolgens staat er een meeting met een leverancier op de agenda. 
Harry wil onderhandelen over nieuwe prijsafspraken en leveringsvoor-
waarden. Ook dit keer hee� hij alles bij de hand zodat hij een mooie deal 
kan sluiten.

IN DE SUPERMARKT

Harry maakt onderweg naar huis een tussenstop bij de supermarkt. 
Dat recept op de 24kitchen-app zag er heerlijk uit, dus wil hij zijn gezin 
verwennen. Tenslotte hee� hij er de tijd voor.
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