
Cloud Computing 
Services

De voordelen op een rij:

Vaste, lagere automatiseringskosten• 
Altijd up to date met alle software• 
Alle gegevens zijn centraal opgeslagen• 
Uitstekende backup van de databestanden.• 
Probleemloos met extra gebruikers uit te breiden• 
Op de werkplekken blijven geen gegevens achter, • 
ook niet op laptops
Besparing van ruimte en energie doordat geen eigen • 
server meer nodig is 

Het grootste voordeel is dat u zich volledig 
kunt focussen op uw werk want u kunt de 
automatisering aan ASPerfect over laten!

Over Xaris

Xaris ICT & Telecom is een allround ICT-dienstverlener die 
goed luistert naar de wensen van de klant. Elk bedrijf heeft 
een unieke ICT omgeving. Al onze medewerkers zijn goed 
opgeleid en uitstekend toegerust voor hun taak. 

Xaris heeft specialisten voor:
Cloud computing / ASP• 
Server virtualisatie• 
Beheer van computers en randapparatuur• 
Upgrading van computers• 
Software ontwikkeling• 
Telefooninstallaties• 
Verbindingen en abonnementen• 

Onze klanten krijgen toegang tot ons ticketsysteem. Zo 
kunnen zij alle voor hen uitgevoerde en onder handen 
zijnde werkzaamheden volgen.

Meedenken is onze kracht
Met Xaris samenwerken moet plezierig zijn. Van onze mede-
werkers eisen wij een grote mate van klantvriendelijkheid 
en servicegerichtheid. Wij denken graag met u mee. Bij 
Xaris houdt het niet op bij ‘doen wat er gevraagd wordt’! U 
kunt op onze inzet en betrokkenheid rekenen. 

De Xaris brochures

Systeembeheer• 
Cloudcomputingservices (ASPerfect)• 
Online backup• 
Barracuda Spamfilter, het weren van spamberichten• 
Maatwerk internet software• 
Kassa en facturatiesoftware voor het MKB (XPos)• 
Telefooninstallaties, verbindigen en abonnementen• 
Xaris capacity• 

Veilige werkwijze

Via www.asperfect.nl kunt u gratis een testaccount aanma-
ken. Gedurende 30 dagen kunt u ervaren hoe het is om met 
cloud computing te werken. Als u besluit tot een abon-
nement op ASPerfect, dan zorgen wij voor een vlekkeloze  
overschakeling van uw huidige naar ons systeem. U krijgt 
uw eigen specifieke inlogcode die voor anderen onbekend 
blijft, ook voor ons. Maak gerust de overstap, diverse be-
drijven zijn u voorgegaan! 

Testprocedure
Samen met u bepalen we de testfase waarin wij zorgen voor 
het optimaal functioneren van uw eigen programma’s en 
bestanden. Op het afgesproken tijdstip worden uw meest 
recente gegevens op onze servers gezet. Vanaf dat moment 
kunt u aan de slag.

Overzetten van gegevens
Het overzetten van uw eigen gegevens op de servers van 
ASPerfect gebeurt in overleg met u: transparant, betrouw-
baar en veilig. Een inventarisatie is nodig om de hoeveel-
heid data in kaart te brengen. 

Veel gestelde vragen

Waarom zou ik overschakelen op ASPerfect?
De belangrijkste redenen voor onze klanten om op ASPer-
fect over te stappen zijn onder andere: 
• Kostenbesparing doordat het beheer eenvoudiger 

wordt.
• Beschikbaar hebben van de gegevens op elke plek.
• Ruimtebesparing in het eigen kantoor; er staan geen 

eigen servers meer.
• Deskundig beheer van ICT binnen het bedrijf.
• Beschikbaarheid van de meest recente versies van de 

Office programma’s.
• Een dagelijkse automatisch update van alle bedrijfsge-

gevens.
• Verhoogde (brand)veiligheid van databestanden door 

externe opslag.

Ik zie op tegen het overschakelen op ASPerfect? 
Xaris zorgt ervoor dat de programma’s en de data worden 
overgezet op ASPerfect. Dit gaat in nauw overleg met de 
opdrachtgever. De planning wordt doorgenomen, de data-
hoeveelheid geïnventariseerd en afspraken gemaakt. Zie de 
informatie die staat bij Veilige Werkwijze.  



Cloud computing is de toekomst

ASPerfect verzorgt cloud computing voor overheden, onder-
nemers in het MKB, verenigingen en stichtingen. 

Cloud computing houdt in dat er gebruik wordt gemaakt 
van high-end, oftewel centrale servers die in een extern 
professioneel datacenter staan. Zo’n datacenter is (brand)
veilig, heeft geavanceerde backupsystemen en noodstroom-
voorziening. De apparatuur wordt continu gecontroleerd 
en tijdig onderhouden. Kortom: uw bedrijfsgegevens zijn 
veilig opgeslagen en altijd en snel bereikbaar, gegarandeerd 
99,8% van de tijd.  

Het is niet alleen dat uw bedrijfsgegevens veilig zijn opge-
slagen op twee verschillende fysieke plekken maar ook dat 
de verbindingen tussen de servers en de terminals optimaal 
beveiligd zijn. Alleen met uw eigen specifieke toegangscode 
kunt u uw bedrijfsgegevens opvragen en bewerken.

Snel en betrouwbaar
Al honderden gebruikers hebben het ASPerfect concept van 
cloud computing ontdekt en werken met grote tevredenheid 
op onze servers. Wij hebben ervaring met een groot aantal 
bedrijven in verschillende branches. Onze klanten ondervin-
den dagelijks het gemak van de snelheid, betrouwbaarheid 
en de kostenbesparing van cloud computing. 

Overal ter wereld beschikbaar
Op elke computer met een internetverbinding, waar ook ter 
wereld, kan worden gewerkt. U kunt gebruik maken van 
PC’s, Mac’s, laptops, thin clients en PDA’s, ongeacht het 
besturingssysteem en de versie. Ook wat oudere computers 
kunnen nog prima gebruikt worden voor cloud computing.

Toegang tot uw gegevens

U kunt elke computer met een internetverbinding gebrui-
ken, ook oudere computers. Met een specifiek en goed 
beveiligde inlogcode krijgt u toegang tot uw gegevens. U 
opent hiervoor de internetbrowser zoals bijvoorbeeld Internet 
Explorer of Mozilla Firefox. Op www.asperfect.nl klikt u op de 
link ‘Naar de cloud’. Wij maken gebruik van Citrix XenApp.

Zelfs met een betrekkelijk langzame internetverbinding 
kunt u vlot uw werk doen. De verbinding wordt namelijk al-
leen gebruikt voor het toetsenbord en de informatie op het 
scherm. Er worden dus géén grote bestanden over en weer 
gestuurd. Met cloud computing blijft geen enkel databestand 
achter op de gebruikte computer, wel zo veilig! 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of advies, neem dan contact met ons 
op. Wij zijn u graag van dienst.

Xaris ICT & Telecom
Westerspoor 1
1687 AZ  Wognum
Tel: 088-0234567
Email: Info@Xaris.nl

Websites:

www.xaris.nl voor algemene informatie• 
www.asperfect.nl voor informatie over cloudcomputing• 
www.xposplus.nl voor informatie over XPos plus• 

Kostenbesparing

De kosten van het gebruik van ASPerfect zijn lager dan de 
kosten die u heeft wanneer u gebruik maakt van een eigen 
server. Voornamelijk de lagere beheers- en energiekosten 
en het gedeelde gebruik van apparatuur en software beper-
ken de kosten.

Inclusief gemak en veiligheid
Werken met ASPerfect levert u heel veel gebruikersge-
mak en veiligheid op. U kunt zelfs besparen op werplekken 
omdat overal kan worden gewerkt. Thuiswerken en flexibel 
werken is nu gemakkelijk in uw bedrijfsvoering te imple-
menteren als u dat wenselijk acht. Wij geven u een vrijblij-
vende offerte voor de kosten van het gebruik van ASPerfect 
met een voorstel voor het volledige beheer van uw werk-
plekken tegen een vast maandbedrag, eventueel inclusief 
apparatuur!

Veel is mogelijk!

Met ASPerfect krijgt u uw eigen omgeving op onze Microsoft 
Windows server.
U kunt beschikken over alle applicaties die hierop geïnstal-
leerd kunnen worden. Wij hebben de ervaring en kennis 
om u te adviseren over de toepassingsmogelijkheden. Wilt 
u andere programma’s gebruiken dan zullen wij vooraf on-
derzoeken of dit mogelijk is. Uiteraard geven wij u daar een 
kostenoverzicht voor. Na een test kunnen we op uw verzoek 
het programma installeren.

Al uw bestanden worden opgeslagen in onze servers in het 
datacenter. Deze servers maken gebruik van specifieke 
beveiligingstechnieken waardoor verlies van data praktisch 
uitgesloten is. Dagelijks wordt van al uw gegevens op onze 
backupserver een backup gemaakt. Deze server staat op een 
andere locatie. Een dubbele veiligheid is dus ingebouwd.


