Exact Online
Maak je gebruik van Exact Online voor je administratie? Dan helpt deze koppeling je om tijd te
besparen. Fouten die ontstaan door het handmatig invoeren van gegevens zijn voorgoed verleden tijd.
Bovendien worden facturen in PerfectView CRM Online dankzij de uitgebreide integratie ook
automatisch aangemaakt in je boekhoudsoftware van Exact. De koppeling zorgt voor synchronisatie
van relaties en facturatie.

Koppeling tot stand brengen

Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met Exact Online.

Stap 1

Ga naar Applicatie instellingen

Stap 2

Klik op Rechten

Stap 3

Kies nu voor applicatie instellingen

Stap 4

Controleer of het blokje voor Exact online groen is of maak deze groen door erop te
klikken

LET OP: log eerst in op Exact Online. Inloggegevens van Exact Online worden niet opgeslagen in
PerfectView.
LET OP: Je kunt de koppeling niet activeren als je automatische nummering aan hebt staan. Deze zet je
uit bij de Instellingen > Applicatie instellingen > Configuratie > Modules. Hier scrol je helemaal naar
beneden en deactiveer je de functionaliteit om automatisch een nummer te geven aan iedere nieuw
ingevoerde relatie.
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Activeer nu de koppeling.
Stap 1

Ga naar Koppelingen

Stap 2

Kies nu voor Exact Online

Stap 3

Zet een vinkje voor koppeling activeren.

Stap 4

Selecteer de juiste URL

Stap 5

Klik op Koppelen.
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Na succesvol koppelen ziet je scherm er zo uit:
1

Kies de administratie waarmee gesynchroniseerd moet worden. Je kunt één
administratie koppelen.

2

Test de koppeling door te klikken op Status controleren.

3

Deze opties worden nu beschikbaar en worden in de volgende hoofdstukken uitgelegd.

Exact Online naar PerfectView synchroniseren
 Relaties en contactpersonen in Exact Online worden altijd automatisch voorzien van een code. Deze
code wordt in PerfectView in het veld Relatiecode opgeslagen.
 Als in PerfectView een relatie wordt gevonden met dezelfde relatiecode als in Exact Online, dan wordt
deze relatie in PerfectView bijgewerkt, anders wordt de relatie alsnog aangemaakt in PerfectView.
 Als de relatie in beide systemen bestaat, zorg dan dat de relatiecodes in beide systemen
overeenkomen, zodat doublures worden voorkomen.
 Relaties en contactpersonen die zijn aangemaakt in PerfectView vanuit Exact Online krijgen
automatisch het kenmerk Exact Online, zodat altijd zichtbaar is dat ze afkomstig zijn uit Exact Online.
De cijfers corresponderen met de blauwe cijfers in de schermafdruk hieronder.
1
2
3

Standaard wordt er bijgewerkt met een interval van 4 uur. Maximaal kan dit iedere 2 uur zijn.
Omdat Exact Online geen onderscheid maakt tussen organisaties of personen zoals PerfectView
dat wel doet, dien je aan te geven hoe een relatie van Exact Online in PerfectView terecht moet
komen.
In Exact Online geef je met een vinkje aan of een relatie ook een leverancier is. Er is dus geen
apart relatietype beschikbaar en daardoor kan de relatie ook niet automatisch in PerfectView
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4

komen als leverancier. Je kunt wel het veld ‘crediteurnummer’ in PerfectView vullen met de
relatiecode van Exact Online.
Zet deze optie aan als je wil dat contactpersonen ook bijgewerkt worden. Ze hebben dan een
extra kenmerk genaamd Contactpersoon bijwerken.

LET OP: Omdat Exact Online geen los veld heeft voor het huisnummer (en toevoeging) wordt in
PerfectView het huisnummer direct achter de straatnaam geplaatst en niet in het losse veld.
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PerfectView naar Exact Online synchroniseren
LET OP: Als de koppeling zowel van PerfectView naar Exact Online als van Exact Online naar PerfectView
ingeschakeld is, dan moet in PerfectView het huisnummer direct achter de straatnaam geplaatst worden
en niet in het losse veld, omdat Exact Online geen los veld heeft voor het huisnummer.
 Het veld Relatiecode moet in PerfectView gevuld zijn anders zal er niets in Exact Online worden
bijgewerkt.
 Als in Exact Online een relatie of contactpersoon wordt gevonden met dezelfde relatiecode als in
PerfectView, dan wordt deze relatie in Exact Online bijgewerkt. Zo niet, dan wordt de relatie alsnog
aangemaakt in Exact Online.
 Als de relatie reeds in beide systemen bestaat, zorg dan eerst dat de relatiecodes in beide systemen
overeenkomen, zodat doublures worden voorkomen.
De cijfers corresponderen met de blauwe cijfers in de schermafdruk hieronder

1

2
3

Omdat Exact Online geen onderscheid maakt tussen organisaties of personen zoals PerfectView
dat wel doet, dien je aan te geven hoe een relatie van PerfectView (dit mogen meerdere
relatietypen zijn) in Exact Online terecht moet komen. Indien je ook leveranciers wil bijwerken
kies je onder organisaties Leveranciers en als status in Exact Geen.
Als deze optie is ingeschakeld, je hebt aangegeven dat de Leverancier in PV in Exact de status
Geen moet krijgen, dan wordt de relatie in Exact Online gemarkeerd als leverancier als je
Crediteurnummer invult op de relatiekaart.
Als een contactpersoon een eigen relatiecode heeft en het kenmerk Contactpersoon bijwerken
zal deze automatisch worden bijgewerkt of aangemaakt in Exact Online.

LET OP: In PerfectView is het mogelijk dezelfde persoon aan diverse organisaties te koppelen als
contactpersoon. Exact Online kent deze mogelijkheid NIET. Hierdoor kan een persoon slechts éénmaal
als contactpersoon worden aangemaakt en/of bijgewerkt in Exact Online.
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Boekingen in Exact Online aanmaken
Verkoopfacturen die in PerfectView worden aangemaakt en verstuurd, kunnen als financiële
(verkoop)boeking (journaalpost) in Exact Online worden aangemaakt. De in PerfectView gedefinieerde
BTW codes moeten aan de juiste BTW codes en grootboekrekeningen van Exact Online worden
gekoppeld. Welke BTW codes gekoppeld moeten worden is afhankelijk van het land van het
bezoekadres van uw eigen organisatie.
In onderstaand voorbeeld is Nederland het land waar de eigen organisatie gevestigd is.

De financiële boeking/journaalpost zal van de volgende aard zijn:
13… Debiteuren
€ Volledige factuurbedrag (incl. BTW)
aan 80… Omzet
€ Bedrag exclusief BTW (voor BTW-code ….)
aan 80… Omzet …..
€ Bedrag exclusief BTW (voor een andere BTW-code
….)
aan 15… Af te dragen BTW
€ BTW bedrag (voor BTW-code ….)
aan 15… Af te dragen BTW …..
€ BTW bedrag (voor een andere BTW-code ….)
 Als de instellingen correct zijn en in de factuur worden factuurregels aangemaakt met daarin de
gekoppelde BTW codes, dan zal de factuur als boeking worden aangemaakt, als de factuur een
factuurnummer en de status Verstuurd heeft zoals te zien in schermafdruk 1 op de volgende pagina.
 Als de verkoopfactuur activiteit geopend wordt die Geboekt is in Exact Online, wordt dat getoond
als in schermafdruk 2 op de volgende pagina.
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Als de factuur is geboekt, dan verschijnt in het logboek:

In Exact Online is de factuur terug te vinden als boeking:

Tevens is de verstuurde factuur als document gekoppeld aan de boeking. Het document betreft de
factuur die per e-mail verzonden is vanuit PerfectView. Is de factuur niet per-e-mail verstuurd, maar op
andere wijze en er zijn meerdere bijlagen gekoppeld aan de verkoopfactuur activiteit, dan zal op het
moment van het wijzigen van de status in Verstuurd, de vraag verschijnen welke bijlage dan de factuur
is die als gekoppeld document moet verschijnen in Exact Online.
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Openstaande saldi

Door bovenstaande optie in te schakelen worden de saldi van de openstaande posten (per
ouderdomscategorie) binnen Exact Online eens per 24 uur gesynchroniseerd met PerfectView. Deze
zijn in PerfectView te vinden op het tabblad Financieel van een relatie.

Deze optie is alleen zichtbaar indien ook de koppeling van verkoopfacturen ingeschakeld is. Door deze
optie in te schakelen krijgt een geboekte verkoopfactuur in PerfectView de status Betaald op het
moment dat de openstaande post in Exact Online volledig is afgeboekt (al dan niet gedeeltelijk als
betaling, korting, betalingsverschil en/of koersverschil). Eens per 24 uur worden de betalingen verwerkt
in PerfectView.

Automatische incasso
Wanneer een relatie automatisch geïncasseerd mag worden, dient er in Exact Online het volgende te
gebeuren:
1. Bij de desbetreffende debiteur moet de machtiging gedefinieerd worden.
2. Op de relatiekaart van deze debiteur moet de betalingsconditie op incasso gezet worden.
Wanneer er vervolgens vanuit PerfectView een VerkoopFactuur wordt gemaakt wordt deze op dezelfde
manier als gebruikelijke doorgezet en als boeking toegevoegd binnen Exact Online. Deze wordt daarmee
gekoppeld aan de betalingsconditie van de relatie in Exact.
Vervolgens kun je alle relaties selecteren in Exact Online en deze meenemen in een incasso-batch (SEPA
bestand) om naar de bank te sturen.
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Gekoppelde velden
cijfers corresponderen met schermafdruk op de pagina onder de lijst
Veld in PerfectView indien organisatie

Veld in Exact Online

Gegevens - Organisatienaam

[1] Informatie - Naam

Communicatie - Bezoek – Straat, huisnummer, toevoeging

[2] Bezoek - Adres

Communicatie - Bezoek - Extra

[2b] Bezoek - 2e regel

Communicatie - Bezoek - Postcode

[3] Bezoek - Postcode

Communicatie - Bezoek - Plaats

[4] Bezoek - Plaats

Communicatie - Bezoek - Land

[5] Bezoek - Land

LET OP: Het adres wat is ingevoerd in Exact Online in het hoofdscherm onder Informatie wordt gezien
als het bezoekadres en is later dus ook terug te vinden onder het adres van type Bezoek.
Communicatie - Post – Straat, huisnummer, toevoeging

[2] Post - Adres

Communicatie - Post - Extra

[2b] Post - 2e regel

Communicatie - Post - Postcode

[3] Post - Postcode

Communicatie - Post - Plaats

[4] Post - Plaats

Communicatie - Post - Land

[5] Post - Land

Financieel - Factuur – Straat, huisnummer, toevoeging

[2] Factuur - Adres

Financieel - Factuur - Extra

[2b] Factuur - 2e regel

Financieel - Factuur - Postcode

[3] Factuur - Postcode

Financieel - Factuur - Plaats

[4] Factuur - Plaats

Financieel - Factuur - Land

[5] Factuur - Land

Communicatie - Telefoon

[6] Informatie - Telefoon

Communicatie - E-mail

[7] Informatie - E-mail

Communicatie - Website

[8] Informatie - Website

Financieel - Administratie – Crediteurnummer

[9] Algemeen - Leverancier

Financieel - Administratie - BTW nummer

[10] Algemeen - BTW-nummer

Overige - Identificatie - Nummer

[11] Algemeen - Kamer van Koophandel

Gegevens - Relatiecode

[12] Informatie - Code

Financieel - Bank - IBAN

[13] Bankrekening - Nummer

Financieel - Bank - BIC

[14] Bankrekening - BIC-code
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Veld in PerfectView indien persoon

Veld in Exact Online

Gegevens - Organisatienaam

[1] Informatie - Naam

Privé – Adres – Straat, huisnummer, toevoeging

[2] Bezoek - Adres

Privé – Adres - Extra

[2b] Bezoek - 2e regel

Privé – Adres - Postcode

[3] Bezoek - Postcode

Privé – Adres - Plaats

[4] Bezoek - Plaats

Privé – Adres - Land

[5] Bezoek - Land

LET OP: Het adres wat is ingevoerd in Exact Online in het hoofdscherm onder Informatie wordt gezien
als het bezoekadres. In PerfectView is dit adres terug te vinden als Privé adres.
Er gebeurd niets met het afwijkend adres van een persoon. Deze zal nooit in Exact Online terecht
komen of gevuld worden door gegevens vanuit Exact Online.
Privé - Telefoon

[6] Informatie - Telefoon

Privé - E-mail

[7] Informatie - E-mail

Privé - Website

[8] Informatie - Website

Financieel - Administratie – Crediteurnummer

[9] Algemeen - Leverancier

Gegevens - Relatiecode

[12] Informatie - Code

Financieel - Bank - IBAN

[13] Bankrekening - Nummer

Financieel - Bank - BIC

[14] Bankrekening - BIC-code
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Cijfers corresponderen met de schermafdruk hieronder
Veld in PerfectView indien contactpersoon

Veld in Exact Online

Gegevens - Relatiecode

Code

Gegevens - Voorletters

[2] Informatie - Voorletters

Gegevens - Roepnaam

[3] Informatie - Voornaam

Gegevens - Tussenvoegsels

[4] Informatie - Tussenvoegsel

Gegevens - Achternaam

[5] Informatie - Achternaam

Contactpersoon - Visitekaartje

[6] Informatie - Functienaam

Contactpersoon - Telefoon

[7] Informatie - Telefoon

Contactpersoon - Mobiel

[8] Informatie - Mobiel

Contactpersoon - Fax

[9] Informatie - Fax

Contactpersoon - E-mail

[10] Informatie - E-mail

Gegevens - Geslacht

[11] Algemeen - Geslacht

Contactpersoon – opt-out (niet meer mailen)

[12]
Marketing
marketinglijst

Overige - Geboorteplaats

[13] Algemeen - Geboorteplaats

Overige - Geboortedatum

[14] Algemeen - Geboortedatum

Overige - BSN

[15] Algemeen - BSN/sofinummer

–

Uitsluiten
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