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On-premise of in de cloud?

Altijd en overal toegang

Herken je deze vraag: kiezen wij (opnieuw) voor
de aanschaf van een lokale server (on-premise)
of gaan we toch over naar een cloudoplossing?
Voor alle duidelijkheid: met on-premise bedoelen wij dat je onze TimEnterprise-software
lokaal op je eigen server(s) installeert, regelmatig updates uitvoert en zelf zorgt voor o.a.
systeembeheer, back-ups en security. Het
testen, uitrollen en beveiligen van een nieuwe
versie kan dan weken duren. Een hoop werk en
het kost veel tijd. Dat kan ook anders. TimEnterprise kan ook volledig in de cloud draaien.

Je logt in via internet, en kunt TimEnterprise
altijd en overal waar je maar wilt gebruiken. Op
je laptop, tablet, mobiel en je computer thuis.
Om Tim helemaal up-to-date, snel en veilig te
houden, voeren wij regelmatig updates uit. Wij
geven je dan vooraf een seintje wanneer Tim
even niet beschikbaar is.

TimEnterprise SaaS
SaaS is de afkorting van Software as a Service.
Dit betekent dat TimEnterprise wordt aangeboden als een online dienst. Je besteedt al het
werk dan uit aan ons. TimEnterprise staat niet
meer op eigen servers, maar op externe
servers, in de cloud. Je betaalt een vast bedrag
per gebruiker per maand én je betaalt alleen
voor de functies die jij nodig hebt. Misschien is
verlofregistratie voor jou wel relevant, maar
aanwezigheidsregistratie niet. Dan betaal je
daar ook niet voor. Verder hoef je je nergens
meer zorgen over te maken.

Voor gebruiksgemak biedt TimEnterprise SaaS
ook ondersteuning voor Single Sign-On (SSO).
De meeste medewerkers moeten elke dag
inloggen in verschillende applicaties. Een
ERP-systeem, mailapplicatie, en HRM-software
zijn maar enkele voorbeelden. Met SSO heb je
via één inlogprocedure meteen toegang tot de
verschillende bedrijfsapplicaties en hoef je niet
voor elke applicatie opnieuw in te loggen.

Systeembeheer veilig uitbesteed
Niks “uitrollen” en geen systeembeheer meer
nodig. Je hebt geen omkijken meer naar installaties, updates, servers, back-ups en security.
Al dat gedoe besteed je met TimEnterprise SaaS
uit aan ons.

6 belangrijke voordelen van TimEnterprise SaaS
Geen investering vooraf

Altijd en overal toegang

Omdat Tim SaaS in de cloud draait, heb je geen
hardware (bijvoorbeeld een server) nodig en hoef
je geen software aan te schaffen. Je betaalt slechts
een vast bedrag per maand.

Je kunt Tim altijd en overal waar je maar wilt gebruiken. Log in via je browser en je kunt aan de slag! Ook
voor functioneel applicatiebeheer werkt dit zo.

Geen systeembeheer nodig

Gegarandeerde continuïteit

Wij zorgen voor de technische kennis om alles goed,
snel en veilig te laten functioneren. Dat scheelt een
hoop werk en rompslomp.

Bij een nieuwe Tim-versie, krijg je 2 weken van te voren
een seintje. In de release notes op ons klantenportaal
kun je lezen wat er precies vernieuwd is aan Tim.

Verhoogde schaalbaarheid

Data veilig in Nederland

Met SaaS is Tim gemakkelijk schaalbaar. Als je
organisatie groeit, kun je eenvoudig opschalen.

Ons datacenter is ISO-27001 en ISO-9001 gecertificeerd. Alle software, informatie en data worden
AVG-proof in Nederland verwerkt en opgeslagen.

Natuurlijk doen wij dit veilig en volgens de
wettelijke privacyvoorwaarden. Ons datacenter
is ISO-27001 en ISO-9001 gecertificeerd.
Back-ups maken we dagelijks en bewaren we 14
dagen. En alle informatie en data worden
AVG-proof in Nederland verwerkt en opgeslagen.

Steeds up-to-date
Van TimEnterprise on-premise overstappen
naar TimEnterpise Saas? Dit gaat snel en
soepel. Gebruik je koppelingen van derde partijen, zoals HRM- en/of financiële systemen? Dan
vergt dit wat extra aandacht. Geen zorgen, wij
regelen de gehele overstap.

Meer informatie?
Wil je meer weten over Tim SaaS en wat het
voor jou oplevert? Neem contact met ons op via
info@aenova.nl of bel naar 015 - 213 61 44. Wie
weet werk jij binnenkort ook met Tim vanuit de
cloud!

Over Aenova
Aenova is een modern bedrijf in Delft dat sinds
1992 met software en knowhow, organisaties en
medewerkers helpt meer waarde uit tijd te
halen.

Ga je Tim voor het eerst gebruiken, dan beginnen wij met een implementatiescan. Zo krijgen
wij een helder beeld van je eisen en wensen en
laten wij jou zien wat je kunt verwachten.

www.timenterprise.nl
015 213 61 44
info@aenova.nl
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