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Doel van dit document  
Met dit document kunt u gegevens van debiteuren en crediteuren en facturen exporteren vanuit 
The Nanny naar Exact Online of Exact Globe.  

 
 
 
 

Exporteren naar Exact  
 

Inleiding  
Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen  
The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u uw specifieke vragen met betrekking 
tot processen en/of onderdelen van The Nanny kunt onderzoeken en behandelen in de op uw organisatie 
afgestemde en ingerichte administratie(s). Mocht onderstaande informatie in uw situatie niet toereikend zijn, dan 
kunt u uiteraard contact opnemen met klantondersteuning: 0416 - 538 445 of support@tecsoft.nl.  
 
Mocht uw situatie complexer zijn en/of om implementatie van processen vragen, dan adviseren wij u om een 
consultant in te schakelen. De consultant kan samen met u de administratie en processen doorlopen en 
bespreken. Onze consultant kan bovendien de inrichting van administraties, tijden en prijzen voor u verzorgen. 
Aan de inzet van een consultant zijn uiteraard kosten verbonden. Voor het bespreken van de mogelijkheden 
en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via: 0416-538 444 of verkoop@tecsoft.nl. 
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1. Gegevens exporteren naar Exact producten  

Vanuit The Nanny kunt u gegevens exporteren naar Exact Globe en naar Exact Online. Het gaat om de gegevens 
van de debiteuren, crediteuren, de facturen en de machtigingsgegevens. 

2. Instellingen bij export naar Exact Globe of Exact Online 

U kunt de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar Exact selecteren in The Nanny. Gaat u hiervoor naar: 
Instellingen  Financieel   Export.  
 
U kunt de exportbestanden aanmaken voor de export naar Exact Globe of Exact Online:  

 Klikt u voor de export naar Exact Globe op het icoon:  

 Klikt u voor de export naar Exact Online op het icoon:  

 
In het ‘Export scherm’ van The Nanny kunt u bovendien diverse opties voor het exporteren van gegevens 
selecteren. In onderstaande paragrafen lichten wij een aantal opties toe.   
 

 

2.1 Optie kostenplaatsnaam exporteren in plaats van kostenplaatsnummer 

Wij adviseren u om deze optie niet te gebruiken omdat in Exact alleen het kostenplaatsnummer bekend is. 
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2.2 Optie Boekstuknummer = Factuurnummer 

Wij adviseren u om deze optie aan te zetten zodat u in Exact unieke boekstuknummers krijgt en u facturen 
makkelijk kunt herkennen aan het factuurnummer van The Nanny.  

2.3 Optie Toestaan om bank- en gironummers te wijzigen (bovenaan rechts in het instellingenscherm) 

In Exact Globe en Exact Online is het verplicht om het ‘oude’ bank- of gironummer te importeren bij debiteuren 
en crediteuren.  
Als u een nieuwe debiteur/crediteur invoert, dan moet het om deze reden mogelijk zijn om naast het IBAN-
nummer ook het bank- of gironummer in te voeren. Dit geldt ook bij een wijziging in het IBAN-nummer. Het bank- 
of gironummer moet altijd gelijk zijn aan de laatste tien cijfers van het IBAN-nummer.  

2.4 Naam debiteur 

Hier kunt u instellen hoe u het veld ‘naam debiteur’ in Exact wilt laten vullen. Bijvoorbeeld met de naam 
rekeninghouder of met een te kiezen opbouw van voorletter, voorvoegsel en achternaam.  

2.5 Veld Referentie 

Indien in Exact het veld ‘uw referentie’ niet correct gevuld is, kunt u dit corrigeren in The Nanny. Dit veld wordt 

gevuld met de instelling onder Systeem  Instellingen  Export  icoon Exact of icoon Exact Online  

‘Rapportagedatum = factuurdatum’. Heeft u deze optie aangevinkt? Dan wordt in Exact bij ‘uw referentie’ de 

factuurdatum in combinatie met uw keuze bij ‘Type omschrijving’ getoond. Wanneer u deze instelling niet heeft 

aangevinkt wordt de boekdatum in combinatie met uw keuze bij ‘Type omschrijving’ in Exact getoond. ‘Type 

omschrijving stelt u in bij het instellingenscherm met de iconen ‘Exact’ of ‘Exact Online’ in The Nanny. 

3.  Machtigingen exporteren naar Exact  

Wanneer u bij Exact Globe kiest voor de optie ‘Exporteer Machtigingen in het debiteurenbestand’ worden het 
machtigingskenmerk, datum ondertekening, soort machtiging en begindatum machtiging in het 
debiteurenbestand meegenomen in het XML- exportbestand naar Exact.  
 
Wanneer u bij Exact Online kiest voor de optie ‘Exporteer Machtigingen via een machtigingenbestand’ worden 
de machtigingsgegevens opgenomen in een apart csv.bestand; ‘machtigingsgegevens.csv’. Dit csv.bestand 
importeert u in Exact Online via: Import/export  CSV/Excel  Relaties  Machtigingen. 
 

3.1 Status ‘machtiging geëxporteerd’ wijzigen 

Het is in Exact niet mogelijk om dezelfde machtigingen meerdere malen te importeren.  
Zodra een machtiging is geëxporteerd wordt deze op de achtergrond gemarkeerd als ‘geëxporteerd’. Bij een 
tweede en volgende export worden daardoor enkel nieuwe machtigingen meegenomen.  
 
Wanneer u een machtiging nogmaals of juist niet wilt exporteren kunt u deze markering wijzigen via Systeem  
Collectief wijzigen   machtiging is geëxporteerd wijzigen. U wijzigt hiermee de markering van de machtigingen 
die op de gekozen peildatum actief zijn. U kunt selecteren voor welke debiteuren de wijziging doorgevoerd moet 
worden. Zie de afbeelding op volgende pagina.  
 
 

 

 LET OP:  Komt uw gekozen factuurdatum niet overeen met uw boekdatum van de facturen, dan  

  dient de instelling ‘Rapportagedatum = factuurdatum’ uit te staan in The Nanny. Alleen  

 dan worden de facturen op boekdatum geboekt in Exact. 
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3.2 Peildatum 

Bij het aanmaken van het exportbestand naar Exact Online of Exact Globe wordt een scherm getoond waarin u 
gevraagd wordt een peildatum te kiezen. Deze peildatum bepaalt of een machtiging actief is en wat de 
betalingsconditie (normale facturen, incasso of acceptgiro) voor een ouder is.  

4. Aandachtspunten bij export naar Exact Globe 

 IBAN & BIC. Als bij een ouder geen IBAN en BIC is gevuld dan zal er geen machtiging worden geëxporteerd 

voor die ouder. 

 Betalingscondities: via Systeem  Instellingen  Export  Exact dient u de betalingscondities te vullen.  

Dit zijn de betalingscondities die u in Exact ook gebruikt voor incasso, normale en acceptgiro facturen.  

 U kunt de instellingen voor de betalingscondities in Exact controleren via Systeem  Algemeen  Landen 

 Betalingscondities. Belangrijk: controleer in Exact of bij iedere betalingsconditie de betaalwijze correct 

staat ingesteld. Per termijn kan een betaalwijze aangegeven worden.  

 Acceptgirovinkje en incassomachtiging staan beide aan. Indien zowel het acceptgiro vinkje en de 

incassomachtiging zijn ingesteld in The Nanny wordt bij de export gekeken naar de betalingsconditie van 

incasso. Deze gaat boven acceptgiro.  

 (Oud) bank/gironummer. Indien in The Nanny nog een (oud) bank of gironummer bekend is, wordt dit in de 

export meegenomen. Zie ook paragraaf 2.3 op pagina 3 van dit document.  

 Telefoon mobiel. Het nummer gevuld bij het veld ‘telefoon mobiel’ in The Nanny wordt geëxporteerd.  

 Kostenplaats. In het exportbestand wordt de kostenplaats naam of het kostenplaatsnummer meegegeven. 

Indien de kostenplaats naam of nummer niet zichtbaar zijn in Exact kunt u het volgende controleren:  

o Komt het nummer van de kostenplaats in Exact overeen met het nummer van de kostenplaats in  

The Nanny? 
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o Staat in The Nanny bij Instellingen  Financieel   Export  Exact de optie: ‘Kostenplaats naam 

exporteren in plaats van kostenplaatsnummer’ uit of aan? 

o Staat in Exact Globe de optie: ‘Stamgegevens aanmaken wanneer deze niet bestaan’ aangevinkt? 
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