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Visueel aantrekkelijk 
én overzichtelijk

DÍT HEEFT U AL DIE TIJD GEMIST
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Altus Tellus brengt u: 
 

Bent u een Exact Online gebruiker? Dan heeft u een schat aan data in 

handen. Deze data helpen u om uw organisatie te monitoren en te managen.  

Maar om deze data geordend en visueel inzichtelijk te krijgen heeft u vaak een 

dure maatwerkoplossing nodig.  

Daarom heeft Altus Tellus speciaal voor u de “Exact Online Dashboards & 

Rapportages” oplossing ontwikkeld. Hiermee beschikt u op basis van uw  

Exact Online administratie(s) direct over goed geordend en visueel  

aantrekkelijke rapportages en datadashboards. Deze rapportages en dashboards 

zijn niet alleen gebaseerd op basis van uw financiële data, maar ook logistieke-, 

project-, productie-data etc. 

In deze brochure gaan we dieper in op hoe het werkt, welke soorten  

rapportages er zijn en de voordelen voor u.



2 Met één druk op de 
knop uw waardevolle 
bedrijfsgegevens bekijken

POWER BI - DE MOTOR ACHTER DE DASHBOARDS

ALTUSTELLUS.NL
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Onderbouw beslissingen met feiten & cijfers

Andere oplossingen

Alle waardevolle bedrijfsinformatie die nodig is om de juiste strategische keuzes 

te maken, zijn verzameld in Exact Online. Door deze gegevens te visualiseren 

kunt u beslissingen nemen die direct onderbouwd zijn met feiten en cijfers.  

Dit helpt in het gezond houden van de onderneming. Om dit te doen gebruiken 

wij Power BI. Deze tool ververst uw data automatisch één of meerdere keren per 

dag en rolt dit uit in overzichtelijke rapportages. Die op zichzelf weer te delen 

zijn met bijvoorbeeld uw collega’s, leveranciers of klanten. Deze rapportages 

zijn zowel geoptimaliseerd voor desktop als voor tablet en mobiel.

Beschikt u reeds over een andere rapportage oplossing of wenst u met 

een andere oplossing te werken? Neem dan gerust contact met ons op  

en we bekijken samen met u de mogelijkheden.

POWER BI QLIK 
SENSE

EXCEL EN VELE 
ANDERE



3 As Simple as  
One, Two, Three!

RAPPORTAGES GENEREREN

De Power BI oplossingen van Altus Tellus zijn kant- en klare dashboards en 

rapportages die binnen enkele seconden informatie uit uw Exact Online omgeving 

ophalen en visualiseren. Onze oplossingen zijn zeer gebruikersvriendelijk  

en bieden gedetailleerde informatie op o.a. artikel- en klantniveau. 

ALTUSTELLUS.NL
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In 3 simpele stappen genereert u 
gedetailleerde rapportages gebaseerd 
op o.a. artikel- en klantniveau

In 3 simpele stappen genereert u gedetailleerde rapportages gebaseerd 

op o.a. artikel- en klantniveau. In 3 stappen maken we uw cijfers inzichtelijk. 

Allereerst maken wij een connectie met uw Exact Online omgeving, 

vervolgens worden uw gegevens gesynchroniseerd naar Power BI 

en ontvangt u de inloggegevens tot de online rapportage omgeving.  

Zo heeft u direct al uw gegevens inzichtelijk. As simple as one, two, three!

STAP 2

Gegevens  
worden automatisch 
gesynchroniseerd  

naar PowerBI

STAP 3

U heeft toegang tot 
de online rapportage 

omgeving

STAP 1

We maken allereerst 
connectie met uw Exact 

Online omgeving

Een ander groot voordeel

Ook voor uw werknemers is het zo eenvoudig, 

al dan niet eenvoudiger. Wij hosten een 

webpagina waar we alle rapportages op 

kunnen tonen. Alle medewerkers ontvangen 

een link naar deze webpagina met daarop 

een duidelijk overzicht van de beschikbare 

rapportages. Vanuit hier kan er dus een keuze 

worden gemaakt voor de rapportage die  

hij/zij nodig heeft.
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Project- & Uren 
Rapportages

Order Intake 
Rapportages

Backorder
Rapportages

Openstaande posten 
Rapportages

Deze rapportages bevatten o.a.:Deze rapportages bevatten o.a.: Deze rapportages bevatten o.a.:Deze rapportages bevatten o.a.:

• Per project

• Per medewerker 

• Per periode

• Nacalculatie

• Omzet per medewerker 

per kostenplaats

• Per periode / Vergeleken  

met voorgaande jaren

• Omzet in €,-

• Verkoopmarge in zowel % als €,-

• Aantal verkooporders per maand

• Gemiddelde order intake in €,-

• Aantal verkooporderregels per maand

• Gemiddeld aantal verkooporder- 

regels per order

• Facturatie in €,-

• Calculeert orders  

met de status “open”  

of “gedeeltelijk”

• Aantal backorders  

per orderregel

• Per debiteur

• Per periode

• Mogelijkheid tot door-

zoomen naar details post

INTAKE PER RELATIE & ARTIKEL

VERKOOPORDERS

VERKOPEN PER KLANT

ALTUSTELLUS.NL



Omzet per Medewerker 
Rapportages

Commissie
Rapportages

Deze rapportages bevatten o.a.: Deze rapportages bevatten o.a.:

• Per project

• Per periode

• Gefilterd op “agent” of “partner” 

• Per periode

• Berekening v.d. commissie in €,-

VERKOOPORDERS

VERKOPEN PER KLANT

VERKOOPORDERS
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Staat uw gewenste  
rapportage er niet bij?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 

mogelijke rapportages. Staat uw wens er niet 

bij? Neem dan gerust contact met ons op en 

we bekijken samen met u de mogelijkheden.



4 U krijgt direct 
inzicht in uw 
bedrijfsgegevens

HOE WERKT HET?
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Zonder tijdrovende, foutgevoelige handelingen 
krijgt u direct inzicht in uw bedrijfsgegevens

Gegevens worden automatisch uit uw Exact Online omgeving opgehaald.  

Dit gebeurt met de Exact Online Integration Tool i.c.m. BPA Platform van Orbis Software.  

Tools waarmee binnen enkele muisklikken al een verbinding opgezet kan worden. 

Vervolgens worden deze gegevens klaargezet voor gebruik in Power BI. De gehele 

automatisering wordt door Altus Tellus verzorgt. U hoeft dus nergens naar om te kijken!

Eenvoudig te delen

Uzelf, maar ook bijvoorbeeld uw medewerkers, 

klanten of leveranciers kunnen de rapportages 

online bekijken. U bepaalt zelf aan wie u rechten 

hiertoe toekent.

Zo bent u verzekerd van een standaard 

oplossing die volledig voldoet aan uw eigen 

wensen. Geen maatwerk meer!



5 Kant en klare 
oplossingen 
die direct 
beschikbaar zijn

de oplossing

rapportages
koppeling

vanaf€60,-
p.p. maand

DE VOORDELEN

ALTUSTELLUS.NL
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Wat zijn de voordelen?

Wat zijn de kosten?

• U kunt direct gebruik maken van voorgedefinieerde rapportages.

• Gegevens worden automatisch uit de Exact Online omgeving opgehaald.

• We werken gegevens dagelijks bij zodat u altijd over up-to-date informatie beschikt.

• Alles online en overal toegankelijk.

• Uw rapportages zijn uitsluitend inzichtelijk middels  

een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

• U bepaalt zelf welke rapportages getoond worden aan welke gebruiker.

• Rapportages zijn in zowel tabel- als grafische vorm beschikbaar.

• We halen niet alleen financiële data op, maar ook logistieke- en project gegevens.

• Het opzetten van een verbinding is snel gereed.

• U kunt naar wens extra rapportages aanvragen.

• U bent niet langer afhankelijk van dure maatwerk oplossingen.

Onze rapportage oplossing is all-in, u betaalt dus één maandbedrag voor het gebruik van 

al onze standaard rapportages. De standaard rapportages starten vanaf €60,- per maand.  

Neem voor meer informatie en een offerte op maat contact met ons op.



Deze brochure is een uitgave van:

Altus Tellus

Boven de Wolfskuil 3 – C8, 6049 LX Roermond (NL)

www.altustellus.nl - planning@altustellus.nl

In samenwerking met:

Orbis Software Benelux BV

Geldropseweg 250, 5643 TR Eindhoven (NL)

www.orbis-software.nl - verkoop@orbis-software.nl

Ondanks de continue inspanningen die Altus Tellus levert om de informatie in dit document zo volledig en up-to-date 
mogelijk te houden, kan Altus Tellus de juistheid, volledigheid en/of specifieke toepasbaarheid van de gepubliceerde 

en/of gevraagde informatie in dit document niet garanderen. © Altus Tellus 2019. Alle rechten voorbehouden.  
Alle hierin vermelde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


