
Elk studieboek heeft op de achterzijde van de kaft:
• een licentiecode voor gebruik van de digitale versie van dit boek;
• een activeercode van Exact Online. 
Over het activeren van de software Exact Online gaat deze instructiekaart.

Het gebruiksklaar maken boekhouding (Exact Online) gebeurt in 3 stappen:

I. ACTIVEREN CODE EXACT ONLINE
1. Open www.exactonline.nl/onderwijs
2. Klik op Activeer uw registratiecode.
3. Vul de registratie in. (niet hoofdlettergevoelig) en klik op Volgende.
4. Vul in dit scherm niets in, klik op Volgende
5. Vul Uw gegevens en Gegevens van uw bedrijf (let op: naam bedrijf is je eigen naam) in. 
6. (Noteer email, gebruikersnaam en wachtwoord ergens (telefoon?) zodat je deze altijd terug kunt 

vinden).
7. Klik op Volgende.
8. Controleer je gegevens (ga eventueel terug) en klik vervolgens op Nu starten.

II. VALIDEREN EMAILADRES
1. Open je mail en Valideer je (eerder ingevulde) emailadres.

III. TEMPLATE VAN DE UITGEVERSGROEP OPHALEN
1. Klik op Login of ga naar www.exactonline.nl en klik op Login.
2. Voer je Gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Login.
3. BTW-plichtig: Ja
 Data importeren: Nee
 Accountant toegang verlenen: nee
4. Klik op Volgende
5. Kies juiste template (vraag het eventueel je docent of kijk in het boek) en klik op Volgende
6. Klik op Volgende (de administratie wordt ingericht).
7. Kies het huidige boekjaar, begindatum 01-01-20XX, Maandelijks

CODE AL EERDER GEACTIVEERD?, NEEM DAN DE VOLGENDE STAPPEN DOOR. 
JE LICENTIE IS 1 JAAR GELDIG!

BASISINSTELLINGEN TEMPLATE (Opnieuw inrichten basis-administratie)

Mocht je binnen je licentieduur nog een keer met de basisinstellingen van de huidige template willen starten, 
dan kun je de volgende stappen doorlopen:

a. Log in op je account
b. Klik op de Administratienaam linksboven en kies voor: Onderhoud
c. Klik op: Bewerken
d. Klik op de blauwe tekst Opnieuw beginnen (Let op: de reeds ingevulde gegevens gaan verloren.)
e. Je ziet een tekstblok met 2 opties. Kies: "Lege administratie beginnen en opnieuw inrichten" en klik op 

doorgaan.
f. Beantwoord de drie vragen als volgt:

• BTW-plichtig: Ja
• Data importeren: Nee
• Accountant toegang verlenen: Nee

g. Kies de juiste template en klik op Volgende (de administratie wordt ingericht vanuit de template)
h. Klik Op Starten met Exact Online.

De administratie is nu weer als basisadministratie, zodat het boek opnieuw doorlopen kan worden of een 
gehele nieuwe opdracht binnen de huidige template uitgevoerd kan worden, zoals een eindtoets of examen.
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