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Sluit Exact Online aan
op Dynamics365
Cayentis biedt voor de Exact Online koppeling een CRM solution en een
integratiecomponent. Hiermee kan snel een koppeling met Exact Online
gerealiseerd worden, indien gewerkt wordt met de standaarden. Idealiter
wordt er gebruik gemaakt van de standaard, waardoor de
implementatiekosten laag zijn in vergelijking met maatwerk. Bovendien zorgt
de CRMHugger voor een connector die up-to-date is en daardoor altijd
verbinding blijft behouden met Exact Online.
Omschrijving

Voordelen

Met de Exact Online App van
CRMHugger sluit je je Exact
Online administratie aan op je
Dynamics 365 omgeving. Het
handmatig importeren van
gegevens naar Exact Online is
hiermee verleden tijd. De Exact
Online App voor Dynamics 365
Customer Engagement
(Dynamics CRM) bespaart
ontzettend veel handmatige
handelingen en zorgt voor een
altijd kloppende boekhouding..

Klantendata altijd up to date - continu en automatisch
Nieuwe accounts en contactpersonen die je opvoert
in Dynamics 365 Customer Engagement worden
automatisch gesynchroniseerd naar Exact Online.
Hiermee is je financiële administratie altijd gelijk aan
de klanten waarmee je werkt vanuit Dynamics 365
Customer Engagement.
Een 360-graden beeld van je klant
Met de Exact Online App voor Dynamics 365
Customer Engagement bouw je daadwerkelijk een
volledig, 360-graden beeld van je klant. Doordat
financiële gegevens vanuit Dynamics 365 Customer
Engagement naar Exact Online gaan en andersom
hebben marketing, sales en finance allemaal hetzelfde
klantbeeld.
Integreer
De Exact Online App van CRMHugger werkt naadloos
samen met de huidige inrichting van Dynamics365.
De oplossing is gebouwd op het Microsoft Dynamics
365 platform en werkt met je huidige verkoop- en
marketingprocessen.
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CRMHugger Exact Online App
● Gebouwd op het CRMHugger cloudplatform

● Onderhoud inbegrepen bij contract

Prijzen per 1 augustus 2018

Features

Essentials

Sales

Account naar EOL Debiteur
●
●
Contactpersoon naar EOL Debiteur
●
●
Contactpersoon naar EOL Contactpersoon
●
●
Geavanceerd beheer van debiteuren
Betaalvoorkeuren vastleggen
●
●
Facturatiemethode vastleggen
●
●
Bankrekening naar EOL Bankrekening
Machtiging naar EOL Incassomachtiging
Beheren van het verkoopproces
EOL Artikel naar Product
●
EOL Eenheden naar Eenheden
●
EOL Verkoopprijzen naar Prijslijstitems
●
Order naar EOL Verkoopfactuur
●
EOL Verkoopfactuur naar Factuur
●
EOL Transacties naar Transactieregels
●
Beheren van abonnementen, lidmaatschappen en terugkerende betalingen
EOL Abonnementsvoorwaarden naar
Abonnement Conditie
Abonnement naar EOL Abonnement
Abonnementsproduct naar EOL
Abonnementsregels
EOL Betaalvoorwaarde naar Betaalconditie

Prijzen
Eén CRM organisatie + één Exact Online
administratie
Extra Exact Online administratie
Test en ontwikkellicentie

Recurring
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Essentials

Sales

Recurring

€199/maand

€249/maand

€349/maand

€49/maand per administratie
€49/maand gedurende implementatie

