Exact Online Addin

Met deze addin is het mogelijk om middels de API, gegevens uit te wisselen met Exact online.
Zowel de Nederlandse als de Belgische online omgevingen worden ondersteund.

Een addin is een uitbreiding op de BPM Server. Door één of meer uitbreidingen te installeren,
worden de mogelijkheden groter. Vanuit het onderhoud zorgt BPM software ervoor dat de
werking blijft aansluiten bij de andere oplossing. Soms verstoort een update van de andere
oplossing het proces. Dan is een upgrade van de door BPM Software geleverde componenten
bijna altijd voldoende om weer een 100% werkende situatie te creëren.

Mis je een functionaliteit? Geen probleem! Laat het ons weten en we kijken samen naar de
mogelijkheden.

Let op: deze beschrijving is gebaseerd op versie 2.0.18.81.

Wat zijn de nieuwe functionaliteiten?
Documenten:
•
•

Documenten, -categorieen en -types opvragen
Document toevoegen, downloaden

Financieel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankboeking aanmaken, opvragen
Inkoopfactuur aanmaken, opvragen
Kasboeking aanmaken, opvragen
Memoriaalboeking aanmaken, opvragen
Verkoopfactuur aanmaken
Verkoopboekingen opvragen
Openstaande posten debiteuren opvragen
Journaalposten opvragen
Dagboeken, perioden, grootboekrekeningen, valutakoersen opvragen
Kostenplaatsen aanmaken, opvragen
Kostendragers aanmaken, opvragen

Gebruikers:
•

Gebruikers opvragen
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Logistiek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikelen toevoegen, opvragen
Goederenontvangst aanmaken, opvragen
Inkooporders opvragen
Leveringen aanmaken, opvragen
Offertes opvragen
Redenen opvragen
Verkoopfacturen aanmaken, wijzigen, opvragen
Verkooporders aanmaken, wijzigen, opvragen
Voorraadpositie opvragen

Productie:
•

Stuklijsten opvragen

Projecten:
•

Projecten, -WBS en -uurmutaties opvragen

Relatiebeheer:
•
•
•

Adressen opvragen
Contactpersonen opvragen
Relaties opvragen, aanmaken

Verkoop:
•
•

Leveringswijzen opvragen
Prijslijsten opvragen

Voorraad:
•
•
•
•
•
•

Artikelvoorraad opvragen
Assemblage orders opvragen
Batchnummers opvragen
Magazijnen opvragen
Voorraad batch nummers opvragen, toevoegen, wijzigen
Voorraadtelling opvragen, aanmaken, wijzigen, verwerken

XML Export:
•
•
•
•

Export
Offertes
Stuklijsten
Voorraadpositie

Helpdesk
Onze helpdesk medewerkers zijn er om je op weg te helpen. We willen je graag van dienst zijn.
Daarom vragen we je de helpdesk aanvraag zo volledig mogelijk per e-mail te versturen. Gebruik
hiervoor het aanvraagformulier op onze website: https://www.bpmsoftware.nl/helpdesk/
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