
Werk je vrijwel dagelijks met CIVIEL en ervaar je ook:

• dat je vaak niet met de nieuwste versie werkt

• dat je niet vanaf iedere werkplek toegang hebt tot CIVIEL 

• dat je ook buiten kantoor wilt werken in CIVIEL

• dat je niet wilt wachten bij het installeren van een update 

• dat teamviewer niet altijd werkt als onze servicedesk met je mee wil kijken op 

de computer

Kies dan nu voor CIVIEL Online! 
Maak gebruik van alle voordelen van het standaardcontract gecombineerd met de 

flexibiliteit van online werken.

Voordelen
• Altijd werken met de laatste softwareversie

• Werkplekonafhankelijk: op iedere computer met internet toegang tot CIVIEL

• Nooit meer wachten op updates of upgrades

• Een dagelijkse back-up van je Online-omgeving

• Bestanden zowel online als op je eigen netwerk opslaan

• Geen extra kosten meer voor updates en upgrades

Interesse? 
Neem dan nu contact op 

met Wendy van Ombergen:

wendy@bakkerspees.nl of 

020-6381489

Altijd en overal werken met  
de laatste versie van CIVIEL 

CIVIEL Online



info@bakkerspees.nl

020 - 638 14 89

www.bakkerspees.nl

Hoe werkt het?
CIVIEL wordt aangeboden via een extern bureaublad (RDP-oplossing). Elke gebruiker 

krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord. Binnen je organisatie kunnen gebruikers 

verschillende modules toegewezen krijgen. De licentie voor de modules werkt op basis van 

gelijktijdige gebruikers.

Kosten
Je betaalt jaarlijks een extra bedrag voor hosting van de software naast het huidige onder-

houdscontract. De kosten per gebruiker/inlognaam zijn € 25,= per maand. Deze kosten 

worden meegenomen op het jaarlijkse onderhoudscontract.

Updates
CIVIEL Online zorgt voor extra gebruiksgemak, omdat Bakker&Spees automatisch alle 

updates voor je regelt. Nieuwe updates worden binnen 5 werkdagen uitgevoerd.

 

Data & Back-up
Elke organisatie heeft een eigen beveiligde map op de Bakker&Spees-server waarin 

bestanden kunnen worden opgeslagen. Er geldt een datalimiet van 200MB. Ook heeft 

de gebruiker toegang tot het netwerk van de eigen organisatie. Hier kunnen bestanden 

uiteraard ook worden opgeslagen. Eigen data, zoals kostenbestanden of de risicoregeling, 

worden door de gebruiker zelf beheerd. Bakker&Spees garandeert dat de server 98% van 

de tijd online en bereikbaar is.

Bakker&Spees verzorgt elke 24 uur een back-up van alle data. Onderhoudswerkzaam-

heden vinden in principe plaats op de donderdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur.

CIVIEL Online




