
Veel gegevens die in administratieve systemen ingegeven worden, zijn reeds in andere    

administratieve systemen of bestanden voorhanden. Veelal is het complex om deze 

gegevens geautomatiseerd in te lezen en moet besloten worden deze gegevens handmatig 

over te dragen. 

De XConnector is het gereedschap om eenvoudig gegevens zodanig te formatteren dat 

deze middels de E-XML Server modules van Exact Globe Next® en import functies van                 

Synergy Enterprise® ingelezen kunnen worden. 

XConnector, de verbindende factor met Exact 

Voordelen 

 Voorkomt dubbele invoer 
van gegevens 

 Korte inleerperiode voor 
medewerkers 

 Korte implementatietijd 

 Integratie met Exact Globe 
Next® / Synergy 
Enterprise® 
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Snel van start 
De installatie van de XConnector is 
eenvoudig. Nadat de XConnector 
geïnstalleerd is kan begonnen worden met 
het aanpassen van voorgedefiniëerde 
importdefinitie(s). Als deze gereed is kan  
een bronbestand omgezet worden naar een 
door  Globe Next® / Synergy Enterprise®  in 
te lezen XML-bestand.  
 

Geavanceerde functies 
De XConnector beschikt over functies om 
brongegevens te bewerken. Deze functies 
kunnen gebruikt worden in gevallen dat 
brongegevens niet helemaal overeenkomen 
met de referentie tabellen in de 
doeladministratie. 
Een soortgelijk doel dient de 
hercoderingstabel. In een tabel kan 
vastgelegd worden dat een tabelwaarde 
(referentietabel) gewijzigd moet worden 
naar een andere in Exact Globe Next® / Exact 
Synergy Enterprise®aanwezige 
referentiewaarde. 
Gegevens die niet in uw bronbestand 
aanwezig zijn kunnen middels verschillende 
functies worden toegevoegd aan het te 
genereren XML-bestand. 

Alles in Exact Globe®/Synergy 
Enterprise® 
Met de XConnector en E-XML-Server 
kunt u verschillende gegevens in Exact 
Globe® en Synergy Enterprise® inlezen: 

 Grootboekrekeningen 

 Relaties 

 Medewerkers 

 Artikelen 

 Projecten 

 Activa 

 Budgetten 

 Prijslijsten 

 Verkoopfacturen 

 Verkooporders 

 Bestellingen 

 Financiële boekingen 

 Verzoeken 

 En meer ...... 

Slimme oplossingen 
De XConnector kan op verschillende 
fronten worden ingezet.  

 Data conversies tijdens een migratie 
naar Exact Globe® / Synergy 
Enterprise® 

 Gegevensuitwisseling tussen 
applicaties van derden met Exact 
Globe® / Synergy Enterprise®  

 Gegevens uitwisseling tussen 
verschillende Exact Globe Next® /  
Synergy Enterprise®administraties 

 Periodieke journaalposten in MS-
Excel inlezen naar Exact Globe® 

 In meerdere administratries met 
dezelfde basisvaluta in één 
handeling koersen inlezen   

Belangrijke eigenschappen  

 Vertaald MS-Excel, MS SQL 
Server views, CSV en ASCII 
bestanden naar XML-
bestanden ten behoeve 
van  Exact Globe Next® /  
Synergy Enterprise® 

 Hercoderen van 
basisgegevens 

 Volledig automatische 
import via MS-Taakplanner 
of MS-SQL Server taken 
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Meer oplossingen 
De XConnector beschikt over vele 
mogelijkheden die ingezet kunnen worden 
bij het creëren van een verscheidenheid aan 
oplossingen, meer dan hier beschreven 
kunnen worden. Zoekt u een oplossing maar 
weet u niet zeker of de XConnector uitkomst 
kan bieden, neem dan contact op met één 
van onze partners. 

Uw Exact partner 

T : +31 75 6121988 

F : +31 75 6705388 

E : contact@explore-it.nl 

W : www.explore-it.nl 

Entrada 501 

1114 AA  Amsterdam 



 

 

Gebruiksvriendelijk 
Schermlay-out is eenvoudig en intuïtief, dit zorgt voor snelle 
acceptatie en voorkomt overbodige handelingen. 
 
De eindgebruiker wordt niet geconfronteerd met complexe 
handelingen zoals het maken van een importdefinitie.  
 
Import van gegevens in meerdere administraties. 
 
Mogelijkheid om direct gegevens in Exact Globe Next® / 
Exact Synergy Enterprise® te importeren.  
 

 
Importdefinities 
De importdefinitie templates maken onderdeel uit van de 
XConnector installatie. Deze templates dienen als basis voor 
uw definities en aangepast te worden aan de hand van het 
bronbestand/-systeem. 
 
Voor het aanpassen van de importdefinitie kan 
eenvoudigweg gebruik gemaakt worden van de kladblok 
functie van Microsoft®. 
 
Eénmaal gedefiniëerd en goed getest kan de importdefinitie 
worden vrijgegeven voor ingebruikname. 

 
 
Validatie door Exact Globe Next® / Synergy Enterprise® 
De XConnector maakt gebruik van de E-XML Server modules 
van Exact Globe Next®. Validatie van de gegevens gebeurd 
dan ook tijdens het importeren van de gegevens. De 
XConnector beschikt over mogelijkheden om voorafgaande 
aan de daadwerkelijke import een validatie uit te voeren op 
basisgegevens (zie scherm 1). 

Toepassingen 
De XConnector kan veel maatwerk aan bestaande applicaties voorkomen in het geval systemen aangepast moeten worden 
om gegevens te kunnen uitwisselen met Exact Globe® / Synergy Enterprise®. Tegen lage kosten en met relatief kleine 
inspanning kan een interface gerealiseerd worden. 
  
Bij conversies van oude Exact Software versies als Exact voor DOS en Exact voor Windows naar Exact Globe worden een 
grote hoeveelheid gegevens niet door Exact Globe geconverteerd. Middels de XConnector kunnen ontbrekende gegevens na 
de conversie toegevoegd worden. De XConnector kan ingezet worden als hulpmiddel bij het opzetten van een nieuwe Exact 
Globe® administratie door beginstanden van balans, voorraden en openstaande posten over te zetten uit het oude 
administratieve systeem. Voorwaarde is dat deze gegevens benaderbaar zijn via een MS-SQL Server view, MS-Excel, ASCII of 
CSV bestand. 
 
Inlezen gegevens van derden 
 
Complexe journaalposten samenstellen in MS-Excel en deze via de XCconnector  als boeking importeren in Exact Globe®.  
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