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Van het spreekwoordelijke ‘kastje naar de muur’ worden 
gestuurd… Is dit herkenbaar? Wanneer je je applicaties 
naar de cloud brengt, dan wil je niet schakelen met 
een software- én een cloud leverancier. Bij Axians 
garanderen we jou één team met technische en Exact 
specialisten, die jou volledig ontzorgt als het gaat om 
jouw Exact omgeving vanuit de cloud. Het resultaat: 
geen vertragingen door processen en schakels, maar 
daadkracht en korte lijnen.

GEEN OMKIJKEN NAAR JE EXACT OMGEVING
Stabiliteit en veiligheid van je Exact omgeving zijn van essentieel belang 
voor de continuïteit van je bedrijfsprocessen. Kies je voor cloud in je IT 

strategie dan wil je geen omkijken hebben naar je Exact omgeving, maar 
wil je ontzorgd worden door een gespecialiseerde cloud partner. Je wilt dat 
medewerkers altijd en overal de beschikking hebben over Exact applicaties 
en data, voorzien van de nieuwste technologie en updates. Een omgeving die 
flexibel met je mee groeit - waarbij je kunt up- en downsizen - en je alleen 
betaalt voor de diensten die je afneemt.
 
Als een van de grootste Exact partners, heeft Axians niet alleen verstand van 
Exact maar hebben we ook de expertise in huis om jouw Exact omgeving 
succesvol naar de cloud te migreren en te beheren. 

Veilig en vertrouwd, op een hypermodern platform!



‘‘ICT with a human 
touch’ noemen we dat!’

HYPERMODERN PLATFORM
Exact vanuit de Axians AppCloud is gebouwd op 
een volledig nieuw platform en voldoet daarmee 
aan de nieuwste technologische standaarden. 
Onze oplossing is gebaseerd op all-flash storage, 
zodat jij supersnel toegang hebt tot je Exact data, 
om zo meer transacties te kunnen verwerken. 
Daarnaast beschikt ons cloud platform over de 
laatste beveiligingstechnieken, waardoor we 
de hoogste mate van beveiliging van jouw data 
kunnen garanderen. Bovendien werken binnen 
de Axians AppCloud met een private, dus jouw 
dedicated omgeving, zodat we dit op maat en 
naar wens kunnen inregelen.

VANUIT DE PRIVATE CLOUD OP 
EIGEN DATACENTERS
Wij begrijpen dat jouw bedrijfskritische informatie 
gewaarborgd moet zijn. Daarom zetten we bij 
Axians jouw applicaties in je eigen private cloud. 

Vanuit compliance oogpunt kiezen we bewust 
voor het leveren vanuit onze eigen datacenters.
Twee gekoppelde datacenters om precies te zijn, 
op fysieke afstand. Om de continuïteit van IT aan 
onze klanten te kunnen borgen zetten we back-
ups op deze tweede locatie. 

EXACT EN MEER…
De meeste Exact gebruikers die wij bedienen 
vanuit Axians AppCloud, gebruiken niet alleen 
Exact Globe, Exact Synergy of Exact Financials. 
Steeds vaker hebben we te maken met complexere 
omgevingen met meerdere (deel)oplossingen, 
waardoor organisaties vaak zelf niet de expertise 
in huis hebben om problemen op te lossen.
Gebruik je naast Exact software ook oplossingen 
als Scan Sys, Orbis, Any2info, reporting tools,  
add-on oplossingen of maatwerk? Geen 
probleem! Met onze cloud oplossing brengen 
wij Exact en aanpalende oplossingen, deskundig 
in de cloud. Zo hebben jij en je medewerkers altijd 
en overal de beschikking over je Exact omgeving, 
via welk ondersteunend device dan ook. En kun 
je voor het volledige support en beheer terecht bij 
jouw Exact partner.

SNEL SCHAKELEN, GEEN GEDOE
Bij Axians garanderen we jou één team met 
technische en Exact specialisten, die jou volledig 
ontzorgen als het gaat om jouw Exact omgeving 
vanuit de cloud. Wij doen niet alleen support 
op Exact en aanpalende applicaties, maar we 
verzorgen ook het technische applicatiebeheer, 
zoals datarecovery, back-ups, etc. Allemaal in 
eigen beheer! Dus zonder gebruik te maken van 
een derde partij. Hierdoor hebben we volledige 
grip en controle op jouw cloud omgeving, kunnen 
we altijd zelf bij de applicaties en kunnen we snel 
schakelen binnen één team.
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EXACT VANUIT DE AXIANS APPCLOUD: 
Onze garanties & dienstverlening

BESCHIKBAARHEID & PERFORMANCE
Met onze private cloud geniet je niet alleen van optimale security 
en privacy, ook worden grote voordelen behaald op het gebied van 
performance en beschikbaarheid. We monitoren de performance 
van de virtuele machines en schalen, afhankelijk van het gebruik van 
de omgeving, tijdig extra capaciteit bij. Dit doen we eveneens voor 
de technische applicatiekant van Exact en aanpalende instellingen, 
parameters en databases.

UPDATES & RELEASES
Met Exact vanuit de Axians AppCloud beschik je altijd over de meest 
recente updates en releases. Vanuit Exact komt twee keer per jaar 
een volledige update beschikbaar en twaalf keer per jaar een service 
release. Samen met jou maken we afspraken over updates, upgrades 
en het terugzetten van productiedatabases naar ontwikkel-, test- en 
acceptatieomgeving. Bij iedere update worden zowel functionele 
consultants als cloud engineers betrokken.

CERTIFICERING
Data security staat bij ons voorop! Wij nemen noodzakelijke 
maatregelen om de veiligheid en integriteit van de bij ons opgeslagen 
data te garanderen. Hiervoor gebruiken we een aantal internationale 
en nationale normenkaders. Met ons cloud platform voldoen wij aan 
hoogste normen van ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510.

BACK-UP & RECOVERY
Exact vanuit de Axians AppCloud wordt geleverd als een verSaaSde 
oplossing. Er wordt gebruik gemaakt van twee datacenters, 
waarbij ieder datacenter volledig redundant is opgebouwd. Denk 
daarbij aan stroom, netwerk, fysieke server-clusters en storage. 
Alle componenten zijn eigendom van Axians en data blijft dus 
gegarandeerd binnen Axians en binnen Nederland. Omdat wij het 
back-up beheer voor jou bewaken en eventuele fouten herstellen als 
deze worden geconstateerd, heb je hier geen omkijken naar.

TECHNISCH BEHEER
Natuurlijk staat Exact centraal. En daarvoor is het onderliggende 
platform essentieel! Wij waarborgen een continue bewaking en 
daarom updaten wij maandelijks - en waar nodig tussentijds - het 
volledige platform.



LEES MEER OVER ‘EXACT VANUIT 
DE AXIANS APPCLOUD’ EN ONZE  

TEVREDEN GEBRUIKERS OP
WWW.AXIANS.NL/EXACT-CLOUD

Met Exact vanuit de Axians  
AppCloud zit je goed!
Exact gebruikers willen niet van het ‘kastje naar de muur’ worden gestuurd.  

Daarom kiezen ze voor de Axians AppCloud: 

�� Eén team met Exact en cloud specialisten waardoor we snel kunnen schakelen

�� Private cloud: jouw data op een eigen dedicated omgeving

�� Jouw vertrouwde Exact omgeving als webbased oplossing vanuit de cloud

�� Naast Exact ook aanpalende applicaties vanuit deze cloud omgeving

�� Security staat voorop; onze cloud voldoet aan de hoogste normen

�� Jouw data staat veilig in Nederlandse datacenters

�� Hypermodern platform met all-flash storage

�� Duidelijke service level afspraken met de beste 

service voor jouw Exact omgeving!
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