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De voordelen van Online Business Software
Een online boekhoudprogramma is een compleet boekhoudsysteem dat draait op professionele web servers in een goed beveiligd
datacenter. Een geauthoriseerd gebruiker kan zich, van welke locatie dan ook, via het internet toegang verschaffen tot dit systeem. Een
standaard PC of Apple Mac en een internet verbinding is voldoende. In plaats van hoge bedragen vooraf te moeten investeren in hardware
en software, betaalt de gebruiker nu slechts een laag maandelijks tarief.
Asperion® is SaaS leverancier (Software as a Service) die deze dienst aanbiedt en die u de volgende voordelen biedt :

1.

Er is alleen een internet Browser nodig – Dus met Internet Explorer van Microsoft en een gewone PC met internetaansluiting kunt u
aan de slag. Dit maakt het inzetten van een dergelijk systeem in elke organisatie een simpele en goedkope aangelegenheid. Ook
gebruikers die niet (altijd) op kantoor zijn kunnen vanaf elke andere lokatie bij de administratie.

2. Lagere investering in Software – De kost gaat hier dus nauwelijks meer voor de baat uit. Want er hoeft geen aparte software meer
aangeschaft te worden. Ook de kosten voor periodieke software upgrades behoren tot het verleden. Omdat er per maand betaald wordt,
worden de uiteindelijke kosten van het systeem dus over een langere periode gespreid en dat sluit veel beter aan bij de cash flow van
een onderneming.
3. Lagere investering in Hardware – De kost gaat ook hier dus nauwelijks meer voor de baat uit. Investering in dure file servers en
netwerksoftware zijn overbodig. Ook kosten om de server in de loop der tijd te upgraden (meer RAM geheugen, grotere hard disks)
behoren tot het verleden.
4. Lagere IT- en onderhoudskosten – Als er geen complexe Software en Hardware meer nodig is, zijn er ook geen (dure) experts meer
nodig om deze te installeren en te onderhouden. Dat kan per jaar veel geld schelen voor het inhuren van IT personeel en/of dure IT
consultants! Natuurlijk worden deze mensen door Asperion wel ingezet om de centrale servers te 24 uur per dag en 7 dagen per week te
onderhouden. Maar de kosten daarvoor zitten al in het maandtarief.
5. Snel aan de slag – U kunt snel aan de slag want het system draait immers al. U hoeft slechts in te loggen en klaar is kees! Het bekend
raken met de functionaliteit van het programma vereist uiteraard wel enige tijd
6. Meerdere locaties kosten niets extra – Bedrijven die een computersysteem gebruiken met werkplekken op meerdere locaties weten dat
voor zo’n oplossing al gauw enige tienduizenden Euro’s neergeteld moet worden. Dit was voor kleinere bedrijven dan ook geen
betaalbare oplossing. Met internet boekhouden kan zelfs een eenmanszaak op betaalbare wijze vanaf meerdere locaties de boekhouding
voeren.
7. Ideaal voor thuis- en Telewerkers – Voor zelfstandigen die af en toe van thuis uit willen werken is internet boekhouden gewoon ideaal.
Stel dat een kind ziek is en daardoor een dag thuis moet blijven. Alle boekhoudkundige handelingen kunnen gewoon uitgevoerd
worden tussen het verschonen van de luiers en het koken van het avondeten. Niet zelden gebeurt het dat ouders eerder van kantoor
vertrekken. Bijvoorbeeld vóór de file snel langs de kinderopvang. Thuisgekomen kunnen ze alsnog de boekhouding voortzetten en zijn
ze toch thuis als de oudere kinderen van school komen.
8. High-End Databases – Met Asperion maakt u gebruik van ‘s werelds meest robuuste en veilige database : Microsoft SQL server. Zo’n
database wordt i.v.m. de hoge licentiekosten doorgaans alleen door de grote ondernemingen gebruikt. Goedkopere databases zijn vaak
minder schaalbaar waardoor op een zeker moment de grens van de boekhoudkundige mogelijkheden bereikt wordt. Door te abonneren
op Asperion maakt u dus gebruik van de meest geavanceerde database technologie zonder de hoge kosten die dat anders met zich mee
zou brengen!
9. Zelf Backup maken nooit meer nodig – Een ieder weet, soms door schade en schande, dat het regelmatig maken van een
veiligheidskopie (Back-up) verstandig is. Onderzoek wijst uit dat veel ondernemingen dit niet (altijd) doen, met alle gevolgen van dien.
Met internet boekhouden is het echter niet meer nodig! Want de reguliere back-ups worden door Asperion in het datacenter door IT
professionals en geautomatiseerde systemen uitgevoerd. Vaak één of meerdere keren per dag, en meerdere versies van backups worden
vervolgens langere tijd bewaard in andere locaties als waar de server staat opgesteld.
10. Programma altijd up-to-date – Asperion houdt het internet boekhoud programma continue up-to-date. Foutcorrecties en verbeteringen
in het programma worden direct uitgevoerd zodat u altijd met de laatste (beste) versie werkt. Dat is beter dan de jaarlijkse upgrades van
vroeger en de daarmee gepaard gaande kosten en installatiewerkzaamheden. Asperion streeft er naar om op deze wijze continu
functionaliteit toe te voegen waar gebruikers in de loop der tijd om vragen. Zo groeit het programma mee met Uw wensen, zonder dat u
dure adviseurs (met hoge tarieven) hoeft in te schakelen.
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