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Internationaal zakendoen
met Exact Globe+
Landsgrenzen vervagen. Steeds meer handelsorganisaties
beproeven hun geluk in het buitenland. Exact Globe+ helpt
ondernemers bij hun internationale expansie met een
geïntegreerde oplossing en biedt de mogelijkheid om heel
efficiënt te anticiperen op landspecifieke wet- en regelgeving.

Handelsorganisaties die internationaal zakendoen

Exact biedt daarnaast de mogelijkheid om via

worden geconfronteerd met lokale gebruiken en

de ‘Intercompany logistics module’ heel efficiënt

extra administratieve last. Vaak is een lokaal BTW-

informatie tussen de verschillende entiteiten uit te

nummer verplicht en moet de administratie en

wisselen. “Een order die geplaatst wordt bij de Duitse

financiële afdracht lokaal worden georganiseerd. “Met

vestiging, maar waarvan de voorraad in Nederland

Exact Globe+ kan dat allemaal via één en dezelfde

is gestationeerd, kan direct worden doorgezet

softwareoplossing worden geregeld”, zegt Marcel de

van de Duitse naar de Nederlandse administratie.

Koning, salesmanager bij It’s Us - Gold Partner van

Het verlaagt de administratieve last aanzienlijk en

Exact. “Je kunt vanuit één omgeving meerdere landen

voorkomt bovendien fouten. Op die manier kun je

bedienen. Landen met een afwijkende wetgeving en

bijvoorbeeld ook facturen heen en weer sturen.

met specifieke vereisten aan de software.”

Zo zijn er talloze interessante functionaliteiten
binnen Exact Globe die het internationaal

Wil je zakendoen in Duitsland, moet de software

zakendoen aanzienlijk vereenvoudigen. Wij helpen

voldoen aan de Duitse wetgeving en gebeurt de

handelsorganisaties graag bij het succesvol inrichten

financiële afdracht via een speciaal bestandsformaat.

van hun internationale business processen.”

De Belgische overheid stelt op zijn beurt weer eisen
aan het format van het grootboekrekeningschema en
in Italië moet je specifieke rapporten bij de financiële
afdracht aanleveren, weet De Koning. “En zo heeft
elk land zijn specifieke vereisten. Exact zorgt ervoor
dat de software daaraan voldoet en anticipeert met
updates op eventuele wijzigingen in lokale wetgeving.
Exact Globe+ ziet er in alle talen hetzelfde uit, de
menustructuur komt overeen, alleen de inhoud wijkt
slechts op details af vanwege de landspecifieke
vereisten.”

