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Onze hostingservers staan in Nederland en draaien 

geheel op groene stroom. U werkt middels een beveiligde 

internetverbinding in uw eigen afgeschermde omgeving in 

uw eigen administraties. De zorg voor onderhoud, back-

ups en versiebeheer nemen wij u uit handen. 

Hoe werkt het?
Wij maken allereerst op één van onze servers uw eigen, beveiligde online 

omgeving voor u aan. Uw AccountView administraties worden vervolgens 

in deze omgeving geplaatst. Op uw eigen computer(s) wordt een 

beveiligde internetverbinding met onze server tot stand gebracht, zodat u 

online toegang krijgt tot uw administraties. 

Het dagelijks gebruik van AccountView is hetzelfde als bij lokaal 

geïnstalleerde software, met het grote verschil dat u waar en wanneer u 

wilt online bij uw administraties kunt. Daarnaast verzorgen wij uw back-

ups, virusscans èn uw jaarlijkse software-updates. 

Hosting bij Account Software is dé oplossing als u 

zorgeloos vanaf elke locatie AccountView wilt gebruiken. 

Direct starten?
Download het  

aanmeldformulier via  

accountsoftware.nl/hosting
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Wilt u meer dan alleen 
AccountView hosten?
Indien u naast AccountView ook andere applicaties 

bij ons wilt hosten, zoals Microsoft Office of uw 

eigen applicaties, dan kunnen wij u tevens van dienst 

zijn. Wij lichten de mogelijkheden graag aan u toe.

Wat zijn de kosten?
Voor onze hostingdienst rekenen wij maandelijks 

€ 36,20 per gebruiker. De eenmalige installatiekosten 

voor het gereedmaken van uw eigen 

hostingomgeving zijn € 190,-.

Welke garanties heeft u?
In het Service Level Agreement (SLA) dat van 

toepassing is op onze hostingdienst, staat 

omschreven wat u van ons mag verwachten. Zaken 

als beschikbaarheid van de dataverbinding, optimale 

dataveiligheid, onderhoud, monitoring en support 

worden hierin beschreven. Het SLA geeft u de 

garantie dat wij staan voor de hoogst mogelijke 

servicegraad. Standaard maakt u gebruik van SLA 

Brons. Informeer gerust naar de voorwaarden. 

Direct starten?
Download het aanmeldformulier via  

www.accountsoftware.nl/hosting

Voorwaarden:
• Opslag van uw data op basis van fair-use met standaard 5Gb 

schijfruimte.

• Onderhoudswerkzaamheden aan het systeem worden 

zoveel mogelijk buiten kantoortijden uitgevoerd. Bewezen 

beschikbaarheid van meer dan 99.6% in de afgelopen 3 jaar.

• Gratis hosting support per telefoon en e-mail tijdens 

kantoortijden. AccountView softwaresupport is hiervan 

uitgesloten. 

• De hostingdienst wordt voor minimaal één jaar afgenomen en 

daarna automatisch per kwartaal verlengd.

• Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en facturatie geschiedt per 

kwartaal vooruit op basis van automatische incasso.  

Wat biedt hosting bij Account Software u?
 § De flexibiliteit om overal waar en wanneer u wilt in AccountView te werken.

 § De zekerheid dat uw administraties veilig zijn middels een erkend beveiligingsprotocol.

 § Een dagelijkse back-up van uw administraties.

 § Gratis installatie van jaarlijkse updates.

 § Gratis hostingsupport tijdens kantooruren. 

 § Onbeperkte toegang tot uw gegevens; 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 § Online beschikbaarheid van uw administraties voor uw accountant.

 § Een Nederlands datacenter dat geheel door zonnecellen van stroom wordt voorzien  

en daardoor CO2-neutraal is.


