De Exact specialist voor uw cursus- en cursistenadministratie
Onze software hebben we speciaal ontwikkeld voor commerciële opleiders en kennisinstituten. U voert met onze
software een volledige cursus- en cursistenadministratie.

Complete cursisten informatie
Neemt het bijhouden van uw cursus en
cursisten-administratie veel tijd in beslag? In het
persoonlijk cursistendossier kan alle informatie
van de cursist worden opgeslagen.
Gegevens zoals inschrijvingen en aangevraagde
examens worden direct gekoppeld. Ook de
presentieregistratie en cijferregistratie kunnen
opgenomen worden in het cursistendossier.
Cursisten hebben online inzicht in hun
persoonlijk dossier. Dit bespaart u veel tijd.

Cursuscatalogus met digitaal draaiboek

Planningen altijd up to date

In de cursuscatalogus registreert u alle
producten die u aanbiedt. Zowel uw open
trainingen als incompany trajecten kunnen
worden vastgelegd en beheerd. Om uw
trainingen te plannen maakt u gebruik van
draaiboeken. In een draaiboeken neemt u alle
activiteiten op die nodig zijn voor de training
bijvoorbeeld
de
docentenplanning,
de
ontwikkeling van trainingsmateriaal, het
reserveren van lokalen en het sturen van
uitnodigingen. Deze activiteiten worden uitgezet
bij de verantwoordelijke medewerkers.

Bij het plannen van opleidingen en cursussen komt meer
kijken dan alleen het inplannen van de cursussen. U wilt
ook dat het plannen van docenten, lokalen en
ondersteunende middelen vlekkeloos verloopt. Een
optimale afstemming van mensen, middelen en tijd.
Daarom kunt u in één oogopslag zien wanneer uw
docenten beschikbaar zijn om een training te geven en
daarbij rekening houden met de bezettingsgraad en
competenties van docenten.
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Functionaliteitoverzicht Cane Course Management
√ = Standaard functionaliteit | O = Optioneel

Course Management
voor Exact Synergy

Functionaliteit
CRM & Verkoopmanagement
Het aansturen van CRM (workflow) acties vanuit templates

√

Het bijhouden van een 360 graden centraal cursistendossier

√

Het vastleggen van bedrijven en contactpersonen
Het vastleggen individuele personen (natuurlijke personen) incl.
dienstverbanden en cursushistorie bij verschillende werkgevers
De integratie met Exact Synergy Verkoop Management voor offertebeheer

√

Het optimaliseren van het verkoopproces met verkoopkansen

√

Cursistenadministratie & inschrijvingen
Het bijhouden van een centraal dossier van opleidingen, cursussen en
individuele cursusmomenten
Het valideren van (web)inschrijvingen op basis van doelgroep en/of
vooropleiding
Een check op dubbele aanwezigheid van (contact)personen en relaties bij
(web)inschrijvingen
Het maken van groepsinschrijvingen van deelnemers
De ondersteuning van de afhandeling van wachtlijsten, plaatsreserveringen en opties
Het overboeken van individuele en groepen deelnemers naar andere
trainingsmomenten
Annuleringsmogelijkheden

√
√

√
√
√
√
√
√
√

Aanwezigheid registratie via presentielijsten

√

Resultaten (cijfers) registratie

√

Genereren certificaten

√

Cursusadministratie
De registratie van stamgegevens voor cursuscatalogus

√

Een samengestelde opbouw in 3-laags model (opleiding, module en cursus)
Het opzetten van een cursuscatalogus met distributie/publicatie naar
de website
Het genereren van cursusmomenten

√
O

Het aansturen van de organisatie en planning van trainingen via scripts

√

Het plannen en genereren van examenmomenten

√

De ondersteuning van go/no-go besluiten en bepalen vervolgacties
Het plannen van nieuwe trainingen a/d hand van wachtlijsten, plaatsreserveringen en bezetting

√
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√

√

Het segmenteren bij de publicatie op website op basis van vooropleiding
en/of doelgroep
Het optimaliseren van de bezetting van trainingen, inclusief de mogelijkheid
voor meelopers
Het vastleggen locaties

√
√
√

Het vastleggen zaalindelingen

√

Het maken van een budgettering op basis van cursushistorie

√

Rooster en planning
Het aansturen van de planning op basis van HR-roosters
Het inplannen van docenten op basis van cursuskenmerken en
docentcompetenties
De ondersteuning van flexibele schil (externe docenten)

√

Een opleidingsplanbord voor cursussen

√

√
√

Financieel
Een integratie met Exact Globe

√

Een integratie met Exact Online
Compleet financieel management: van interactieve balans, budget, cashflow
tot controles en auditing.
Inzicht van de financiële status met dashboards en rapportages, tot op
transactieniveau.
Automatische signaleringen op belangrijke administratieve processen, zoals
verkoop en openstaande facturen
Financieel management is integraal onderdeel van alle processen zoals
verkoop, logistiek en productie.
Een geïntegreerde contractadministratie

O
√
√
O
√
O

Facturatie
De ondersteuning van het facturatieproces voor alle opleidingstypen

√

Facturatie op verschillende niveaus: cursus- of uitvoeringsniveau
Het gebruik van verschillende facturatie inschrijvingscomponenten voor
bijvoorbeeld lesgelden, verblijfskosten, hulpmiddelen en overige kosten
Het standaard toevoegen van facturatie inschrijvingscomponenten
bijvoorbeeld een factuurregel voor overnachtingskosten
Het splitsen van facturatie inschrijvingscomponenten over meerdere klanten
en/of natuurlijke personen
Het automatisch toepassen van annuleringsregelingen

√

De afhandeling van creditnota's gebaseerd op de initiële inschrijvingsnota

√

Het definiëren van eigen factuur lay-outs
Het gebruik van kortingsmethodieken en prijzenbeheer specifiek voor
opleiders
De afhandeling van de facturatie met annuleringsmethodes
De facturatie op basis van standaard Exact Synergy PSA-methodiek en/of per
inschrijving
Een geautomatiseerde factuurverwerking met ScanSys

√
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√
√
√
√

√
√
√
O

De facturatie gekoppeld aan de urenregistratie

√

De intercompany facturatie tussen divisies

√

Algemeen & beheer
Een afgestemde terminologie op trainers en opleiders
Het vastleggen van specifieke kenmerken bij cursisten en docenten
(doelgroepen, vooropleiding, vakgebieden)
Het flexibel uitbreiden van functionaliteit met entiteiten, menu’s en triggers

√

O

Het zelf toevoegen van vrije velden aan de course management entiteiten

√

Het aanpassen van course managementschermen op gebruikersniveau
De inrichting van specifieke autorisaties en rollen voor cursusadministratie
en cursuscoördinatoren
Algemeen workflow management

√

Een specifieke workflow ter ondersteuning van opleiders

√

√

√
√

Koppeling, integratie en portals
De integratie van de cursuscatalogus en het inschrijvingsproces via website

O

Portaalfunctionaliteit voor docenten en cursisten

O

Portals beschikbaar via apps (smartphone en tablet)

O

De software is beschikbaar via apps (smartphone en tablet)

O

Het exporteren van informatie naar MS Excel

√

Het (zelf) definiëren van exports voor MS Excel

√

Web services t.b.v. integratie met andere systemen (bv. LMS)

O

Het maken van XML / CSV exports t.b.v. financiële administratie

√

Een integratie met de financiële administratie

Exact Globe

Rapportage & Dashboard
Diverse standaard course management rapportages

√

Zelf rapportages ontwikkelen met Microsoft Reporting Services

O

Een integratie met Exact Insights/Qlikview mogelijk

√

Functie specifieke dashboards voor:
medewerker planning / cursistenadministratie


(Web)inschrijvingen

√



Presentielijsten

√



Plaats reserveringen

√



Cursusdagen

√



Maximaal aantal toegestane deelnemers niet overschreden

√

cursuscoördinator


Uitvoeringen op Go of No-go zetten

√



Voldoende wachtlijsten voor mogelijk nieuwe uitvoering

√



Goed te keuren facturen

√



Gedeeltelijk gefactureerd

√
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Te factureren

√



Visueel inzicht in de bezettingsgraad

√

Communicatie
Het automatisch verzenden van e-mails (bijvoorbeeld de
inschrijvingsbevestiging)
Het definiëren en uitzetten van acties (koppelen aan en afhandelen van
verzoek)
Het maken van documentsjablonen en beheren met MS Word

√
√
√

Meerdere uitvoerformaten (docx, pdf, html, epub)
Het genereren van lijsten in MS Word o.b.v. verschillende gegevensbronnen
t.b.v. bijvoorbeeld het vermelden van cursusdata, docenten, medecursisten
en routebeschrijving in een bevestiging.
Het opslaan van verzonden documenten in klant-, contactpersoon-,
inschrijvings- en cursusdossier
Het aanmaken van buttons om direct acties op te starten

√

Het toevoegen van meerdere (dynamische) bijlagen

√

√
√
√

Subsystemen
De mogelijkheid om standaard relatiekenmerken eenvoudig uit te breiden
Het groeperen van informatie (bijvoorbeeld verzoeken en documenten) op
tabbladen in de relatie, contactpersoon, project, cursus- en
inschrijvingskaart
De beschikbaarheid van tabbladen met rol gebaseerde beschikbaarheid van
informatie
Uitgebreide zoekfuncties, selecteer (t.b.v. marketing/mailing) en
rapportagemogelijkheden (op velden, relaties, verzoeken, documenten en
projecten)

√
√
√
√

HRM
Eén HRM-systeem voor de personeelsadministratie - cursistenadministratie docentenadministratie
Digitale medewerkersdossiers

√

Mobiel en webbased functionaliteit voor verlof- en verzuimregistratie

√

Selfservice apps voor mobile devices

√

Automatische signaleringen voor verjaardagen of jubilarissen

√

Een selfservice medewerkersportaal

√

Het vastleggen van docenten (incl. volledig dossier externe trainers)

√

√

Projecten
Eén centraal projectdossier

√

Verschillende projectcalculatie methodieken

√

De inkoopadministratie geïntegreerd met financiële en projectadministratie

√

Verschillende projectvoortgang rapportages

√

Geautomatiseerde facturatiecontracten

√
www.cane.nl

Een planbord geïntegreerd met urenregistratie

√

De Uren- en kostenregistratie d.m.v. online invoerscherm
Het zoeken en plannen van medewerkers o.b.v. kenmerken zoals skills,
functies of afdeling
Inzicht in beschikbare capaciteit
Integratie met Exact Synergy PSA-functionaliteit voor de
urenverantwoording
Integratie met Exact Synergy PSA-functionaliteit voor calculaties en
budgetbewaking

√
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√
√
√
√

