
 
 

 

1. Wat is AB Support & Beheer? 
 
AB Support & Beheer bestaat uit een aantal onderdelen: 

 Preventief beheer dashboard met tal van controles  
 Beheer consultancy diensten 
 Uitgebreider support: een aanvulling op uw bestaande Exact support contract.  

 
Hieronder zijn deze onderdelen toegelicht. 
 
Monitoring dashboard voor beheer 
 
In veel administraties zijn niet alle transacties en gegevens juist en correct bijgehouden of 
gecontroleerd in de afgelopen jaren. Dit kan dagelijks een (aanzienlijk) effect op de performance van 
uw systeem hebben. In het monitoring dashboard bieden we de keuze uit 28 controles op uw Exact 
omgeving (zie ook bijlage 1).  
 
Een voorbeeld van zo’n controle is de controle op niet-afgehandelde bestellingen. Zo zijn vele niet 
afgehandelde bestellingen, transacties die bij verschillende voorraadberekeningen weer worden 
meegenomen. Ook kan dit in uw dagelijkse acties leiden tot verkeerde bestellingen of orderdata. 
Exact neemt namelijk aan dat deze bestellingen nog binnen gaan komen. Ook zijn er monitoring 
dashboards op de integratie tussen Globe en Synergy en ELIS. En monitoring dashboards op 
bijvoorbeeld WMS-services en techniek (SQL) waarmee performance, locks en doorlooptijd van taken 
bewaakt kunnen worden. 
In het monitoring dashboard, ziet u precies welke processen goed lopen en welke aandacht nodig 
hebben! Preventief aandacht geven, zorgt voor betere performance en betere informatie uit Exact! 
 

 
  



 

Pagina 2 van 5 

 

Hoe oplossen? 
Om u te helpen hoe u de uitkomsten van een monitoring dashboard moet oplossen, bieden we op de 
klantenportal een uitgebreide werkwijzebeschrijving per controle. Hierin staat vermeld wat het doel 
van de controle is en hoe u eventuele fouten zelf kunt oplossen binnen Exact. 
Als u dit niet zelf kunt/ wilt doen kunt u dit ook als beheer bij A.B. Software & Consultancy 
neerleggen waarbij wij u zullen voorleggen hoe met de verschillende afwijkingen wilt omgaan en 
deze vervolgens voor u oplossen. 
 
Beheer consultancy 
AB Support & Beheer biedt een vast aantal uren beheer consultancy per contract. Een beheer 
consultant is er speciaal voor opgeleid om de applicatie van Exact en het overgrote deel van wat 
daaraan vast zit te beheren.  
 
De beheer consultants voeren de volgende activiteiten uit: 
 
Preventief beheer: 

 Op basis van monitoring dashboards worden preventieve acties uitgevoerd 
 Analyse lock, diagnoses, uitkomsten monitoring 
 Updates Exact op live en testomgeving 
 Aanpassen SQL-inrichting voor performance 
 Advies omtrent aanpassingen op inrichting tbv performance/ consistentie data 
 Advies omtrent hardware- of cloud configuratie 

 
Correctief beheer gepland: 

 Aanmaken nieuwe medewerkers 
 Updates op test en live omgeving 
 Updates van AB producten 
 Aanpassen bestaande rapporten (kleine uitbreiding) 
 Controles maandafsluiting toetsen 
 Doorvoeren/ oplossen van uitkomsten monitoring 

 
Correctief beheer ongepland: 

 Helpen problemen op te lossen op het gebied van performance, SQL, werking van Exact in 
algemene zin.  

 
De beheer consultancy diensten vinden voor minstens 50% plaats als preventief beheer en zullen dus 
vooraf worden gepland.  
Een beheer consultant werkt altijd vanuit de bestaande situatie bij u. Nieuwe inrichtingen, grote 
wijzigingen aan (of nieuwe) rapporten of taken, werkwijze wijzigingen, etc., zullen onder begeleiding 
van een implementatie consultant uitgevoerd worden.  
 
Uitgebreider support 
U heeft het standaard support contract van Exact. Hiermee kunt u de helpdesk bellen en uw vragen 
neerleggen. In het AB Support & Beheer contract bieden wij u hier uitbreidingen op. Dit loopt uiteen 
van maandelijkse supportrapportage met remote support (meekijken op het scherm) tot een vaste 
support medewerker, direct toegang tot 2e lijns support en een gegarandeerde 4 uur responstijd. In 
het volgende hoofdstuk vindt u precies terug wat u welk contract biedt.  
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Wij hebben er bewust voor gekozen om het support en beheer in één contract te combineren, juist 
omdat ze elkaar vaak kunnen raken.  
 

2. AB Support & Beheer: contracttypes 
 
We bieden 3 soorten AB Support & Beheer, zoals hieronder is weergegeven. 
 
Support en beheer Basic+ Premium Advanced 

Support       
1ste lijn A.B. Support (telefoon, portal)   
Hoog kennisniveau, gespecialiseerd in industrie   
Toegang tot de customerportal van ABSC   
Max. Aantal Incidenten fair use fair use fair use 
Bereikbaarheid (werkdagen) 08:30 – 17:30 08:30 – 17:30 08:30 – 17:30 
Vast team van support professionals   
Support op Exact applicaties (Globe/ Synergy/ 
ELIS) 

  

Responstijd 24 uur 8 uur 4 uur 
Aantal contactpersonen 2 3 4 
Remote support (online meekijken)   
Maandelijkse supportrapportage   
Vaste Support professionals met kennis van uw 
organisatie 

  

Vaste escalatiestructuur   

Support op A.B. Producten/ oplossingen 
(eventueel meer taken op aanvraag) 

 <6 taken <12 taken 

Jaarlijkse evaluatie support   

Toegang tot knowledgebase A.B. Producten   

Toegang tot 2de lijns support   
Beheer       
Preventief monitoring dashboard (zie lijst 
beheer-monitoring checks) 

8 checks op 1 
database 

16 checks op 2 
databases 

20 checks op 4 
databases 

Aantal uren beheer consultancy  40 40 of 80 80 of 120 
Prijzen AB Support en Beheer        
Basic+ bedrag per maand met 40 uur beheer 
consultancy per jaar 

€ 750,-   
 

Premium bedrag per maand incl. 40/80 uur 
beheer consultancy per jaar 

 € 1.150,-/ 
€ 1.575,- 

 

Advanced bedrag per maand incl. 80/120 uur 
beheer consultancy per jaar 

  €2.100,-/ 
€2.500,- 

Eventuele extra dagen obv 8 uur beheer 
consultancy 

€ 1.120,- € 1.080,- € 1.040,- 
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3. Opzet en uitgangspunten 
 
Indien u met AB Support & Beheer start zal onze support en beheer organisatie met u in contact 
treden om support en beheer te implementeren.  
 
Zo zal via de klantenportal kunnen worden aangegeven welke checks u graag op het monitoring 
dashboard wilt hebben. Ook zal er een intake worden gepland met de beheerconsultant om het 
beheer te inventariseren en daarna afspraken te maken over het te plannen preventief beheer. Op 
basis van de intake van de beheerconsultant wordt vaak duidelijk welke activiteiten er liggen, welke 
uw organisatie zelf kan uitvoeren en welke activiteiten u door de beheerconsultant ondersteund wilt 
zien.  
Vanwege die reden is het mogelijk om pas na de intake van de beheerconsultant het aantal uren in 
uw contract definitief te bepalen in het geval van een Premium of Advanced contract. U stapt dan 
eerst op het lage aantal uren in en kunt dan binnen 2 maanden opschalen.  
 
De beheerconsultant werkt vaak op afstand. Uw servers zijn eenvoudig op afstand te benaderen. 
Indien de beheerconsultant bij u op locatie komt, zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht, 
volgens ons standaard tarief. We zullen in dat geval zoveel mogelijk streven naar hele dagen. De 
voorrijkosten zijn niet inbegrepen in het contract en worden berekend op nacalculatie. 
 
Van de gemaakte uren en het openstaande saldo krijgt uw interne aanspreekpunt iedere maand een 
heldere rapportage, zodat u weet wanneer en waar de uren aan zijn besteed. Indien het aantal uren 
in het contract in een jaar op zijn, en er is meer inzet van de beheerconsultant nodig, zal volgens het 
afgesproken dagtarief voor de beheerconsultant op nacalculatie beheer worden uitgevoerd.  
 
Aan het einde van een jaar (contractperiode) kunnen openstaande beheeruren niet worden 
meegenomen naar een volgende contractperiode. 
 
Al onze opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Algemene 
Voorwaarden van A.B. Software & Consultancy B.V. als gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank 
Noord Nederland, locatie Groningen, zaaknummer 17/9. Opdrachtgever heeft kennis genomen van 
en gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van A.B. Software & Consultancy B.V. De algemene 
voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. A.B. Software & Consultancy B.V. wijst deze 
uitdrukkelijk van de hand. 
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Bijlage: Checks voor Preventief monitoring dashboard 
 
Hieronder vindt u een lijst met de monitoring checks, in welk contracttype deze worden aangeboden. 
Tevens staat er een korte beschrijving bij.  
Monitoring checks                         Te kiezen in: Basic+ Premium Advanced 
Logistiek       
Aantal orderregels met afleverdatum in het verleden   
Aantal bestelregels met ontvangstregel in het verleden   
Aantal productieorders met einddatum in verleden   
Aantal offerteregels met vervaldatum in verleden   
Bedrag te factureren in verleden   
Verschilbedrag voorraadrekeningen-voorraadper artikel   
Bedrag voorraadherwaardering   
WMS voorraad diagnose aantal afwijkende artikelen   
Nog af te stemmen ontvangsten/ inkoopfacturen in verleden   
Aantal af te handelen productieorders in verleden (volledig ontvangen)    
Aantal verkooporders met geblokkeerde medewerkers (als 
vertegenwoordiger) 

  

Financieel       
Ouderdom bedrag openstaande posten debiteuren   
Ouderdom bedrag openstaande posten crediteuren   
Bedrag toe te wijzen bankmutaties in verleden   
Bedrag af te stemmen bankmutaties in verleden   
Bedrag te verwerken activa afschrijvingen in verleden   
Open dagboeken in periodes in verleden   
Aantal open facturen in IFR in het verleden (obv Globe)   
Systeem Exact       
Aantal inconsistenties in administratie (consistentiecontrole)   
Stamdata       
Aantal projecten (actief) waar verkooporder/ inkooporder/ productieorder al 
is afgehandeld 

  

Aantal artikelen welke afgelopen 365 dagen niet gemuteerd zijn   
Aantal relaties (debiteuren/ crediteuren) waar afgelopen x tijd geen mutaties 
op zijn geweest 

  

Aantal medewerkers met licentie die afgelopen x tijd niet hebben ingelogd   
Synergy       
Aantal werkstromen gekoppeld aan inactieve medewerkers   
Aantal werkstromen met approve, process of realize in verleden   
Aantal werkstromen, waarin volgende stap niet is toegewezen   
Aantal medewerkers met licentie die afgelopen x tijd niet hebben ingelogd   
Aantal foutmeldingen per periode   
ELIS      
Aantal verschillen op stamdata bij integratie Synergy-Globe   
Aantal foutmeldingen uit monitor per oplossing   
Systeem SQL      
Aantal geslaagde/ mislukte sql-jobs   
Controle schijfruimte SQL-server   
Groei database   
Overzicht van sql-jobs te opzichte van elkaar met doorlooptijd   
Controle op locks op de SQL-database(s)   
ABEI      
Aantal foutmeldingen per job over afgelopen x weken   
Groei ABEI-database   
Tijdlijn (doorlooptijd) van jobs (min-max tijd) over afgelopen x weken   
Service     
Monitoring services WMS en ICL   

 
 


