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Exact Globe i Synergy stanowią centrum Twojej 
działalności, odpowiadając za integrację 
głównych procesów biznesowych z procesami 
finansowymi. Wszystkie dane można 
prześledzić do poziomu transakcji, dzięki 
czemu zyskujesz jeszcze większą dokładność. 
Łatwy w obsłudze proces wprowadzania  
i przechowywania danych pozwala skupić się 
na zadaniach, które zapewniają firmie  
wartość dodaną.

Exact for Financial Management

Pełna integracja 
procesów finansowych
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Uzyskaj wgląd w aktualny stan przepływów 
pieniężnych i wydajność firmy

Podejmuj trafniejsze decyzje dzięki funkcjom 
prognozowania, tworzenia budżetów, analizy  
i raportowania

Ciesz się maksymalnym bezpieczeństwem 
dzięki szerokim możliwościom nadawania 
ról, uprawnień i zezwoleń oraz możliwościom 
śledzenia zmian

Skorzystaj z kompleksowego wsparcia dla 
różnych wersji językowych, banków, walut  
i systemów prawnych

Nie przegap niczego istotnego dzięki 
automatycznym alertom

Korzyści



5

Administracja  
finansami

Exact Globe zapewnia wgląd w całą organizację. 
Wszystkie informacje są dostępne z poziomu 
księgi głównej. Organizacje dysponujące 
oddziałami w różnych krajach lub jurysdykcjach 
mogą korzystać z tego samego rozwiązania, 
zyskując w ten sposób spójne wsparcie w ramach 
jednego systemu. Duża liczba standardowych 
raportów umożliwia zapoznanie się z 
informacjami finansowymi w czasie rzeczywistym, 
a pulpity nawigacyjne pozwalają  
na śledzenie kluczowych wskaźników  
efektywności (KPI).

Centralne zarządzanie  
głównymi danymi

Jeśli organizacja składa się z różnych
podmiotów prawnych, można zarządzać nimi 
zgodnie z obowiązującą strukturą oddziałów. 
Każdy oddział może korzystać z własnych 
danych podstawowych. Exact pozwala także na 
zarządzanie danymi podstawowymi  
w ramach różnych podmiotów oraz na 
łatwe rozpowszechnianie nowych danych 
podstawowych. Dzięki centralnemu zarządzaniu 
danymi podstawowymi zyskuje się pewność, 
że w ramach jednego systemu nie pojawią się 
niespójności między różnymi podmiotami.

Wprowadzenie
Warunkiem uzyskania przewagi nad konkurencją jest odpowiedni wgląd i szybkość działania. Cel ten można osiągnąć 
dzięki integracji procesów finansowych z innymi ważnymi procesami firmy za pomocą rozwiązań Exact. W ten sposób dane 
dotyczące wszystkich interakcji są przechowywane w jednym centralnym źródle informacji. Takie podejście zapewnia 
szybki wgląd w stan finansowy i procesy administracyjne. Dostęp do poprawnych informacji strategicznych i operacyjnych  
umożliwia szybkie reagowanie i odpowiednie dostosowanie swoich działań. W ten sposób możesz poznać swoje aktualne 
położenie, swój cel i prowadzącą do niego drogę.



Kontrole i weryfikacje

Pojedynczy punkt wprowadzania danych
minimalizuje ryzyko błędów i pozwala 
oszczędzać czas. Dodatkową korzyścią jest 
większa dokładność wymienianych informacji 
dzięki regularnemu importowi, eksportowi 
i przesyłowi danych oraz automatycznie 
generowanym przeglądom. Takie rozwiązanie 
pozwala na szybkie udostępnianie ważnych 
informacji, np. księgowym lub kontrolerom.

Zgodność z międzynarodowymi  
wymogami biznesowymi  

Exact Globe pozwala zachować zgodność  
z lokalnymi przepisami dzięki obsłudze wielu 
walut i formatów banków. System jest dostępny 
w blisko 40 wersjach językowych i spełnia 
wymogi legislacyjne 34 krajów. Nasze rozwiązanie 
pozwala uzyskać kompletny obraz działalności 
poszczególnych, międzynarodowych jednostek 
należących do organizacji.

Tworzenie budżetu

Exact ułatwia tworzenie budżetów oraz 
modyfikowanie kwot i wartości na poziomie 
księgi głównej. Dzięki temu można tworzyć 
szczegółowe budżety — np. na poziomie 
pracownika lub grupy produktów. Przygotowanie 
różnych scenariuszy budżetowych pozwala przy 
tym porównywać normalny stan budżetu  
z możliwymi zmianami — zarówno pozytywnymi, 
jak i negatywnymi.

Miejsca powstawania kosztów  
i elementy kosztowe

Dzięki funkcjom analizy kosztów zyskuje się
szczegółowy wgląd w koszty i wydatki.
Wykorzystując miejsca powstawania kosztów 
i nośniki kosztów w celu identyfikacji 
poszczególnych transakcji, możesz w łatwy 
sposób strukturyzować ponoszone wydatki. 
Następnie możesz wykorzystać miejsca 
powstawania kosztów i nośniki kosztów do 
przygotowania sprawozdań.



7

Exact Insights to narzędzie BI umożliwiające 
łatwe określenie trendów i wskaźników KPI dla 
całej organizacji na podstawie dużych ilości 
danych. Dedykowany panel finansów zapewnia 
bezpośredni wgląd we wszystkie ważne dane 
dotyczące przepływu środków pieniężnych, 
płynności, obrotów oraz kwot brutto  
i netto. Jednym kliknięciem zobaczysz wszystkie 
zaległe należności i zobowiązania oraz rachunki 
zysków i strat, a także przejrzysz wszystkie 
pojedyncze transakcje — we wszystkich 
bilansach i wszystkich administracjach. Niezwykle 
przydatnym elementem panelu finansów jest 
funkcja analizy wielowariantowej. Na podstawie 
określonej liczby wprowadzonych zmiennych 
system określa możliwe scenariusze. Dane można 
dzielić i klasyfikować w dowolny sposób, tak aby 
optymalnie wykorzystać dostępne pulpity  
w procesie podejmowania decyzji.

Więcej informacji
https://www.exact.com/pl/software/exact-insights

Exact Insights

W typowy letni dzień w naszym parku 

może działać ponad 15 różnych 

punktów sprzedaży. Obecnie jesteśmy 

w stanie każdego dnia generować dane 

dotyczące poszczególnych punktów — 

w tym na poziomie EBITDA.”

Yves Peeters, dyrektor finansowy firmy Bobbejaanland
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Exact Consolidation to potężne narzędzie
umożliwiające konsolidację wszystkich jednostek 
biznesowych w ramach rozwiązania Exact Globe. 
Dzięki niemu dysponujesz centralnym źródłem 
danych finansowych, wspierającym planowanie, 
tworzenie budżetów i prognozowanie na skalę 
całej organizacji. Źródło to pozwala obserwować 
faktyczny stan całej organizacji. Takie rozwiązanie 
umożliwia maksymalne uproszczenie 
stosowanych procesów finansowych oraz 
poprawienie jakości ich monitorowania. Płynna
integracja z rozwiązaniami Exact oraz Exact for 
Financial Management pozwala też na łatwe 
importowanie danych finansowych,  
a także budżetów, prognoz oraz innych danych 
niefinansowych — z dowolnej jednostki 
biznesowej lub oddziału.

Więcej informacji
https://www.exact.com/pl/software/exact-consolidation

Exact Consolidation
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Od zakupu do zapłaty

Zarządzanie przepływem 
środków pieniężnych.
Dzięki funkcji zarządzania przepływem 
środków pieniężnych można w łatwy sposób 
wyświetlić klarowne informacje dotyczące 
wszystkich przepływów, aby na ich podstawie 
identyfikować trendy, możliwości i wyzwania 
oraz wykorzystywać te informacje do planowania 
bieżących i potencjalnych przepływów 
pieniężnych. Można także skutecznie 
zarządzać zaległymi fakturami dzięki funkcji 
automatycznych powiadomień o dokonaniu 
płatności lub przekroczeniu jej terminu. 
Rozwiązanie pozwala też ustawić alert, który 
powiadomi o przekroczeniu określonej kwoty 
na fakturach wystawionych dla dłużników. Takie 
podejście zapewnia kompleksowy wgląd w 
zachowania płatnicze klientów.

Zarządzanie środkami trwałymi
Rozwiązanie Exact umożliwia zarządzanie 
aktywami i dokonywanie odpisów 
amortyzacyjnych. Można w tym celu użyć bilansu 
otwarcia oraz różnych dostępnych metod 
odpisywania aktywów. Zestawienie sald zawiera 
informacje na temat statusu bieżących aktywów. 

Od zamówienia do gotówki

Wgląd w przepływ finansowy  
w czasie rzeczywistym.
Ręczne wprowadzanie wyciągów bankowych 
może być bardzo czasochłonne. Dzięki 
rozwiązaniu Exact możliwe jest ich automatyczne 
zaimportowanie. Importowane wyciągi bankowe 
mogą zostać lepiej dopasowane na podstawie 
danych historycznych przechowywanych w 
systemie. Takie rozwiązanie zapewnia całej 
organizacji natychmiastowy wgląd w salda 
bankowe i płatności.

E-fakturowanie 
Elektroniczne fakturowanie jest korzystne zarów-
no dla nadawcy, jak i odbiorcy faktury. Nadawca 
może lokalizować powiadomienia o stanie,  
a co za tym idzie — lepiej zarządzać przepływem 
pieniędzy. Odbiorca faktury może z kolei zapisy-
wać wiele dokumentów na etapie przetwarza-
nia faktur przychodzących. Jeśli w swojej pracy 
wykorzystujesz dużą liczbę faktur papierowych 
(lub generowanych w formacie PDF), rozwiąza-
nie skanujące Exact umożliwi cyfryzację procesu 
akceptowania faktur przychodzących. To znacznie 
przyspieszy proces przetwarzania faktur i poprawi 
jego efektywność. Co więcej, dzięki modułowi  
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Największą zaletą Exact jest 

możliwość natychmiastowego 

porównywania budżetów  

z rzeczywistymi wydatkami”.

Bob de Boers, dyrektor zarządzający firmy D-ploy

Incoming Invoice Register można uprościć prze- 
twarzanie faktur przychodzących poprzez ich 
wystawianie w sposób centralny oraz odpowiednie 
przekierowanie elektronicznych obiegów w celu 
uzyskania zatwierdzenia osoby odpowiedzialnej za 
budżet. Następnie możesz przekazywać zatwier- 
dzone faktury do płatności. Obsługiwany jest cały 
proces e-fakturowania w formacie UBL i formacie 
Simplerinvoicing (SI), stosowanym w Holandii. Oba 
te formaty są standardowo wykorzystywane  
w ramach europejskiej sieci PEPPOL.

Zarządzanie walutami
Oprogramowanie Exact pozwala na stosowanie 
wielu walut, które są automatycznie przeliczane  
zgodnie z wprowadzonymi kursami wymiany. 
Powiązana z tym aspektem funkcja raportowania 
wyświetla wykaz wszystkich kursów wymiany 
walut obcych w odniesieniu do wprowadzonej  
waluty standardowej, podzielonych według dat. 
Transakcje są zapisywane w pierwotnej walucie.
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Exact Globe
Exact Globe jest podstawą naszego oprogramo-
wania Exact dla Księgowości i Finansów oraz 
rozwiązań ERP. Z myślą o nowych klientach 
opracowaliśmy kompleksowe rozwiązania, 
zorientowane na rynek i procesy. Obecni klienci 
mogą w łatwy sposób rozszerzyć oprogramowanie 
Globe o dodatkowe rozwiązania czy użytkowników. 

Exact Synergy
Dzięki rozwiązaniu Exact Synergy można zapewnić 
optymalną współpracę wszystkich działów 
przedsiębiorstwa, co pozwala na zwiększenie 
przejrzystości, usprawnienie komunikacji, 
skrócenie czasu reakcji, wzrost elastyczności i 
bardziej wydajną pracę zespołową. Exact Synergy 
to rozwiązanie skalowalne. Można rozpocząć 
od automatyzacji jednego lub kilku procesów, a 
następnie stopniowo zwiększać zakres wdrożenia.

Omówienie
1 Zarządzanie finansami
2 Procesy logistyczne
3 Procesy produkcyjne
4 Zarządzanie projektami
5 HRM
6 CRM
7 Zarządzanie biznesem
8 Social Collaboration
9 Wymiana danych
10 Zgodność z RODO

Raporty i pulpity   
nawigacyjne

Pulpity Exact przekazujące dane w czasie 
rzeczywistym zapewniają natychmiastowy dostęp 
do kluczowych wskaźników firmy. Możesz w łatwy 
sposób tworzyć raporty, przeciągając pola  
w pożądane miejsce i zapisując je. Program Excel 
jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem 
Exact. Możesz eksportować raporty do programu 
Excel, a następnie dostosować je do potrzeb 
użytkowników. Dzięki możliwościom oferowanym 
przez add-in do programu Excel, można w łatwy 
sposób tworzyć własne raporty.
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Exact inspiruje średnie i duże firmy. One wspierają gospodarkę, a my 
im w tym pomagamy. Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się 
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być najlepsi. Widzimy nowe 
wyzwania i tworzymy oprogramowanie, dzięki któremu można im 
sprostać. Nasze innowacyjne rozwiązania skupiają się na potrzebach 
biznesowych naszych klientów. Exact oferuje średnim firmom dobry 
przegląd sytuacji bieżącej i wgląd w przyszłe trendy. W ten sposób 
pomagamy naszym klientom na całym świecie.

Exact. Cloud business software.




