Simon koppeling met Exact Uren & Facturen
Zie je de voordelen van de slimme werkbon app en wil je alle mogelijkheden ten volle
benutten? Dan snap jij dat productiever, efficiënter en slimmer werken begint bij een goede
digitale basis. We ontzorgen je hierbij graag met behulp van support op locatie. Tijdens een
support richten we het programma volledig in en trainen we jullie in het gebruik van
Simple-Simon.
Om dit te realiseren hebben wij 2 support pakketten samengesteld, waarbij je kunt kiezen uit
een halve of een hele dag support bij jou op locatie! Wij zorgen er samen met jullie voor dat
je geen tijd verliest met uitzoekwerk, maar direct alle mogelijkheden kunt benutten om je
bedrijfsvoering verder te professionaliseren.
Dankzij de handige koppeling tussen Simple-Simon en Exact U&F bespaar je nog meer werk
op kantoor. Deze koppeling zorgt voor maximaal gebruik van de mogelijkheden die Exact
biedt. Hieronder wordt de koppeling beschreven.

Hoe werkt de koppeling
Bij een koppeling met Simple-Simon en Exact, is Exact Online leidend met betrekking tot het
aanmaken van debiteuren en materialen. De koppeling tussen Exact Online en Simple-Simon
maakt het mogelijk voor organisaties, om alle gegevens uit hun Exact database, realtime
te synchroniseren met Simple-Simon. De synchronisatie loopt standaard iedere 5 minuten,
waarbij continue alle mutaties worden meegenomen.
Tijdens het gebruik van Simple-Simon kunnen de reis- en werktijd + verbruikte materialen
worden geregistreerd. Deze worden vervolgens verwerkt in Exact Online. Daarnaast worden
ook alle Simon-digitale documenten (werkbon met handtekening en ingevulde vragenlijsten)
geplaatst op de debiteuren kaart.
De geregistreerde tijden en verbruikte materialen zetten we op regelniveau in een project
binnen Exact. Zodra de ingevulde werkbon informatie in Exact staat is het een kwestie van
controleren, aanscherpen en vrijgeven. Met onze koppeling staat de ingevoerde informatie
makkelijk en snel online.
Van Exact naar Simon

Van Simon naar Exact

Klantinformatie

Werkbon (wordt wanneer

Artikelinformatie

gewenst een project)

Project (wordt wanneer

Geregistreerde reis/werktijd

gewenst een werkbon)

Verbruikte materialen
Alle PDF’s van werkbonnen
+ vragenlijsten

Wat mag je van deze support verwachten?
Simon’s Kantoor omgeving
1.

Inregelen bedrijfsgegevens, mobiele
collega’s, ontwerpen eigen werkbon
lay-out en werkbonnen maken

2.

Gebruik van het grafisch planbord, (her)

		

planning, GPS, verslepen opdrachten
3.

Planning instellen/herhalen wekelijks, 		

		

maandelijks, jaarlijks etc, meerdere
collega’s/dagen aan 1 klus
4.

Maken van eigen vragenlijsten (open/gesloten vragen, checklists, foto’s en tabellen)

5.

Drag & drop plannen en eigen te definiëren kolommen aanmaken

6.

Importeren van materialen, klanten, werkadressen, werkbonnen en planning

7.

Inzien en nabewerken van reis- werktijd en verbruikt materiaal per werkbon

8.

Zoeken, filteren, sorteren, exporteren naar Excel/PDF

9.

Bijlage toevoegen op werkadres: bijvoorbeeld PDF met configuratie informatie

10.

Werken met historie: inzage ter plaatse wat er bij vorig bezoek is gebeurd

11.

Automatisch werkbon mailen naar opdrachtgevers en/of (eigen) administratie

12.

Gebruik van management rapporten; urenstaat, weekstaat, verbruikt materiaal

13.

Status verandering in planning (onderweg/ter plaatse/werken), GPS posities 			
t.o.v. werkadressen

Simple-Simon app
1.

Inzien planning: switchen tussen dag- en weekplanning + inzien collega’s

2.

Registratie van reis- en werktijd. Eventueel ook voor collega’s op hetzelfde werk

3.

Verbruikte materialen registreren

4.

Inzien van eventueel vooraf geboekt materiaal/uren op een werkbon

5.

Navigeren d.m.v. GPS via smartphone of tablet

6.

Invullen vragenlijsten (foto’s, checklists, schetsen)

7.

Vragenlijst onderbreken voor werkzaamheden

8.

Inplannen bestaande werkbonnen

9.

Aanmaken én inplannen van nieuwe werkbonnen

10.

On- en offline werken, dus geen zandloper

11.

In- en uitzoomen in werkbon PDF

12.

Status van werk aangeven

13.

Ondertekenen werkbon

Uiteraard laten we zien waar je in Exact de gewerkte uren en verbruikt materiaal kunt zien,
wijzigen en goedkeuren. Ook laten we je zien waar in Exact je de digitale werkbon en
eventueel de ingevulde vragenlijsten terug vind.
Na afloop van deze introductiedag ben je in staat om Simon’s kantoor en mobiele gedeelte te
gebruiken en ben je in staat om zelfstandig al je mobiele collega’s op weg te helpen.
De ervaring leert dat deze training voldoende is om goed uit de startblokken te komen. Je
verspilt geen tijd aan uitzoeken, maar maakt meteen een vliegende start!

Losse
koppeling

Wat zijn de kosten van de support?

€ 445,-

Intropakket Basic

Intropakket Premium

Bestaat uit 1 dagdeel.

Bestaat uit 1 hele dag.

Standaard duurt deze dan

Standaard duurt deze dan

van 08:30 tot 12:00.

van 08:30 tot 15:30.

Je hebt ook de keuze om een

Je hebt ook de keuze om

middag in te plannen

deze dag op te knippen in
2 dagdelen.

Halve dag support € 325,-

Hele dag support

€ 625,-

25 licenties		

€ 500,-

25 licenties		

€ 500,-

Koppeling Exact

€ 0,-

Koppeling Exact

€ 0,-

Totaal 		

€ 825,-

Totaal 		

€ 1125,-

Voor de reistijd rekenen wij € 55,- per reis uur. De genoemde prijzen zijn excl. BTW.
Het 1e jaar betaal je geen onderhoudskosten voor de koppeling, daarna rekenen we € 180,- per jaar.

Ontzorgen doen we graag! Wil je met Exact/Simon aan de slag? Dat kan! Bij aanschaf
van een introductiepakket regelen we de koppeling met Exact gratis voor je in! Daarnaast krijg je bij een intropakket 25 licenties (t.w.v. € 500,-) en een halve of hele dag
support.

