
 

 

 

 
Venice via ASP laat u toe om Venice te gebruiken via het internet. 

 
Een Application Service Provider (SaaS, Software as a Service) laat u toe om Venice, in plaats van 
op uw eigen server of pc, te gebruiken via internet. Anytime, anyplace, anywhere ... een pc met 
internetverbinding volstaat! 

Om met Venice voor ASP te werken, volstaat het om over 

een pc met internetverbinding te beschikken. Via het internet 

maakt u verbinding met het beveiligd datacenter van de 

ASP-provider. Venice wordt er op uiterst performante 

hardware gehuisvest en voortdurend op een professionele 

manier gemonitord. Niet alleen bent u verlost van de 

techniciteit die het draaien van een dergelijke applicatie 

vergt, maar ook van het onderhoud en van het dagelijks 

zorgen voor een veiligheidskopie. 

 

Het overzicht op de kosten is voortaan perfect duidelijk. Bij 

het opstarten van uw aansluiting betaalt u een eenmalige 

setupkost en vervolgens een maandelijkse huurprijs die 

bestaat uit 2 onderdelen: de huurprijs voor de ASP-connectie 

enerzijds en de huurprijs voor de Venice ASP-licentie 

anderzijds. 

 

CONFIGURATIES 

Venice voor ASP bestaat in 3 verschillende configuraties, die 

de meest diverse noden op vlak van boekhouden via ASP 

afdekken. 

 

 Full User 

U beschikt over alle functionaliteiten waarvoor u intekent 

en krijgt onbeperkte toegang tot uw gegevens, net alsof 

de applicatie bij u zou geïnstalleerd staan. Het belangrijk 

verschil is natuurlijk dat u vanaf nu uw boekhouding en/of 

administratie kan voeren van op afstand, van om het even 

waar en op om het even welk moment! 

 

 

 Full User voor accountants 

Als accountant krijgt u meteen onbeperkte toegang tot 

alle dossiers waarvoor u zelf de boekhouding voert. Hebt 

u ook klanten die zelf hun boekhouding en/of 

administratie voeren met Venice voor ASP als Full User, 

dan krijgt u (mits hun toelating) ook online toegang tot hun 

gegevens. Deze gegevens staan dan ter beschikking als 

‘externe’ dossierkasten.  

Als accountant krijgt u ook online toegang tot de dossiers 

van uw klanten die werken met Venice voor ASP... 

 

 Consulting User 

Indien uw accountant voor u de boekhouding voert met 

Venice voor ASP Full User en u wenst regelmatig uw 

boekhouding te consulteren (bv. openstaande posten 

bekijken, vervaldagboeken afdrukken …), dan kunt u dit 

perfect oplossen met de Consulting User-versie. 

Via deze interface kunt u zelf geen gegevens invoeren, 

maar kunt u wel alle gegevens binnen uw dossier 

raadplegen en afdrukken zonder dat uw accountant 

bereikbaar hoeft te zijn. 

 

Desgewenst kunt u Venice Boekhouding Consulting User 

combineren met Venice Facturatie Full User. U voert dan 

zelf uw verkoopadministratie terwijl uw accountant 

simultaan uw boekhouding onderhoudt. 

 

 

 

 

 



 

 

VOORDELEN 

Waarom kiezen voor ASP in plaats van voor een 

klassieke licentie? 

 

Uw core business staat centraal 

Op vlak van informatica heeft u binnen uw bedrijf 

nauwelijks nog noden en dus ook nauwelijks nog 

perikelen. 

 

Steeds en overal toegang 

U hebt van om het even waar ter wereld op elk moment 

toegang tot uw boekhouding en/of verkoopadministratie, 

zonder dat u hiervoor zware investeringen moet doen of 

gegevens moet meenemen op pc of portable.  

Dit laat u toe om: 

 veel flexibeler te werken. 

 telewerken te implementeren. 

 van op meerdere plaatsen tegelijkertijd op dezelfde 
gegevens te werken zonder ingewikkelde technische 
ingrepen. 

 

De kost van uw informaticapark 

 ligt lager. 

 wordt gespreid in de tijd.  

 is zeer transparant en perfect voorspelbaar.  

U weet bij voorbaat hoeveel u per maand betaalt om uw 

informaticapark ‘up and running’ te houden. 

Lagere implementatierisico’s 

In een mum van tijd bent u operationeel. U hebt enkel een 

internetverbinding nodig. 

U kunt op zeer eenvoudige wijze uitbreiden naar een 

netwerk met meerdere pc’s, het volstaat om de nieuwe 

computers met het internet te verbinden. 

 

Minder technologische risico's 

 Uw ASP-provider zorgt steeds voor de meest recente 
softwareversie. U hoeft niets uit te voeren, te kennen 
of te investeren.  

 Alle risico’s met betrekking tot uw hardware en het 
operationeel houden van uw netwerk vallen weg.  

 Uw ASP-provider zorgt bovendien voor de nodige 
antivirusprogramma’s en firewalls. Uw 
bedrijfskritische gegevens staan dus gegarandeerd 
veilig en uw toepassing blijft virusvrij.  

 Uw ASP-provider neemt dagelijks de nodige backups. 
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over 
gegevensverlies.  

 De applicatie blijft gegarandeerd full time 
operationeel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


