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ALTIJD TOEGANG TOT JE SYNERGY DATA 
Bij Axians maken wij business apps bovenop de Exact Synergy 
inrichting van jouw organisatie voor iOS en Android, met de data/
schermen die voor jou belangrijk zijn. We ontsluiten de gewenste 
velden en zorgen voor een customized scenario met passende 
logica en integratie met de Exact oplossing. De apps zijn compleet 
native voor iOS en Android, wat een optimale performance en 
gebruikerservaring garandeert. Alle functionaliteiten zoals swipen, 
navigeren en het invoeren van velden werken zoals je gewend 
bent van andere apps. Geen gegenereerde websites met een schil 
eromheen en ingewikkelde handelingen, maar originele schermen 

REALTIME DATA VANUIT SYNERGY
Een business app van Axians maakt het mogelijk voor jouw 
medewerkers, sales, buitendienst of voor klanten om inzicht te 
krijgen in o.a. planningen, belangrijke data en incidenten. Deze 
data is allemaal realtime beschikbaar. Aanpassingen in de app 
zijn hierdoor meteen zichtbaar in Synergy en vice versa. Alle data 
wordt gevalideerd opgeslagen, zonder extra datalaag.
  
De apps worden ontworpen en gemaakt door ons eigen 
Development Team, waar ook alle bouwstenen voor Synergy 
ontwikkeld worden. Hierdoor zijn de lijnen kort en is alle 
kennis  aanwezig. 

Enkele scherm mogelijkheden voor jouw business app
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FACEID & TOUCHID MOGELIJKHEDEN
De app is rechtstreeks gekoppeld aan jouw Synergy omgeving. Je gebruikt daarom 
dezelfde inloggegevens. Er zijn ook andere beveiligingsmogelijkheden voor de app, 
welke in lijn zijn met de mogelijkheden van het desbetreffende platform. Zo kan de 

app beveiligd worden met pincode, maar ook FaceID en TouchID behoren tot de 
mogelijkheden. Wij stellen jouw gewenste beveiligingsmethode gemakkelijk voor je in.

Data wordt beveiligd over de lijn gestuurd, waarmee de security gewaarborgd wordt. 
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GEPERSONALISEERDE STARTPAGINA
De app maakt gebruik van realtime data uit de gekoppelde Synergy omgeving. De 

startpagina kan bestaan uit gegevens voor dagelijks gebruik, inzicht in de eigen agenda 
of de gehele werkstroom om verzoeken snel aan te vullen of af te handelen. Door 

onder andere het gebruik van kleuren voor statussen is in een oogopslag te zien welke 
verzoeken jouw aandacht nodig hebben. De startpagina wordt samengesteld op basis van 

jouw wensen en behoeften, zodat deze perfect aansluit bij jouw organisatie. 

Door handige filters kun je snel navigeren naar de juiste verzoeken die op dat moment 
belangrijk zijn. 

Enkele startpagina voorbeelden:



CONTACTGEGEVENS ALTIJD PARAAT
Ben je onderweg of op locatie en heb je een collega nodig? Geen 
probleem! In de app zijn gegevens van je directe collega’s of 
het gehele bedrijf inzichtelijk, zodat je on-the-go iedereen kan 
bereiken. Je kunt rechtstreeks vanuit de app bellen of mailen, 
waardoor de juiste persoon nu altijd binnen handbereik is. 

NAVIGEREN VANUIT DE APP
Naast het contacteren van collega’s, is het ook mogelijk om 
jouw eigen relaties en alle beschikbare relaties in de Synergy 
omgeving te bekijken. Bekijk de gekoppelde werkstroom, 
gekoppelde documenten of navigeer naar het juiste adres. Alle 
contactpersonen die bij een relatie horen zijn te bekijken en aan te 
passen, maar ook nieuwe contactpersonen kunnen aangemaakt 
worden vanuit de app. 
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OVERZICHT IN DOCUMENTEN
Maak je veel gebruik van documenten in Synergy? Deze 
kunnen overzichtelijk en gegroepeerd weergegeven 
worden in een app. De inhoud van een Synergy 
document kan worden bekeken en de lijst van de 
gekoppelde bijlagen is aanwezig. Afbeeldingen en 
office documenten zoals PDF, Word en Excel bijlagen 
zijn direct op jouw telefoon te openen. Ook heb je de 
mogelijkheid om met de telefoon een nieuwe foto te 
maken en deze rechtstreeks aan een document of 
verzoek te hangen.
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EIGEN ENTITEITEN 
VERWERKT IN DE BUSINESS APP
Met de Solution Builder bouwsteen is het mogelijk 
om eigen entiteiten aan te maken. Elke entiteit is 
compleet zelf in te richten op basis van jouw wensen en 
behoeften. Het grote verschil met standaard apps van 
Exact is dat je in een business app van Axians de eigen 
gemaakte entiteiten/kaarten zichtbaar maakt. De data is 
benaderbaar en rechtstreeks te wijzigen vanuit de app. 

In dit voorbeeld is in Solution Builder een complete 
verkoopkans entiteit gecreëerd en zichtbaar/zoekbaar/
wijzigbaar gemaakt vanuit de app. De belangrijkste 
data wordt in de lijst getoond, waaronder het 
slagingspercentage en status van de verkoopkans. Naast 
het bekijken van de verkoopkans, is het ook mogelijk om 
een nieuwe verkoopkans aan te maken, te openen en alle 
data te bekijken en deze ook live te wijzigen of aan te 
vullen. 
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DIGITAAL TEKENEN
Aan het werk voor klanten op locatie? Vul 
dan gemakkelijk je uren en gerealiseerde 
activiteiten in via de app en laat jouw 
klant een overzicht zien van de verrichte 
werkzaamheden. De klant kan via de app 
een handtekening plaatsen voor akkoord, 
welke automatisch wordt opgeslagen in 
Synergy. Een factuurdocument inclusief 
handtekening kan automatisch worden 
verstuurd naar de klant.

SCANNEN
Maak je gebruik van barcodes en wil je 
deze foutloos vastleggen in Synergy? Dat 
kan! Nooit meer last van onduidelijke 
handschriften op werkbonnen, maar 
gewoon scannen vanuit de app en deze 
meteen bewaren in Synergy.

NOTIFICATIES
Altijd op de hoogte zijn van 
veranderingen? Met een business 
app van Axians kun je vanuit Synergy 
notificaties sturen naar één persoon/
toestel, of juist naar iedereen. Deze 
module kan ook samenwerken met 
Trigger & Validation Manager, waarmee 
je de notificaties kunt automatiseren. 
Verandert bijvoorbeeld de status van 
een verzoek, dan wordt er automatisch 
een notificatie gestuurd. 



MAAK JOUW ERP 
MOBIEL!

AXIANS.NL

IN ÉÉN KLIK ALLE INFORMATIE BIJ 
DE HAND
Met een business app hebben jouw medewerkers altijd 
en overal toegang tot de planning, belangrijke data 
en incidenten. En ook voor externen kunnen we een 
mobiele weergave inrichten. Wat je wensen ook zijn, wij 
regelen het voor je. Maar hoe zet je jouw briljante idee 
om in een app, zonder dat je weet hoe het eruit gaat 
zien en hoe het werkt? 

SEEING IS BELIEVING
Om jou te helpen bij het maken van een keuze, heeft 
Axians het ‘Seeing is Believing’ concept ontwikkeld. 
We maken in overleg met jou een ‘levensechte’ 

In slechts enkele dagen hebben wij jouw ideeën 
omgezet in een visuele presentatie;

NEEM CONTACT OP
Wil jij ook aan de slag met een business app? Vraag dan 
vandaag nog een Seeing is Believing aan door te mailen 
naar marketing.bs-denbosch@axians.com. * Tijdelijke 
actie.

Lage investering van €395*,-;

Weinig tijd en inzet nodig van mensen;

Dichtbij de echte app ervaring;

Uitstekende basis om direct te gaan ontwikkelen.

Online versie, dus makkelijk om te overleggen met 
alle betrokkenen;


