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Bespaar tijd en geld! 
 Altijd en overal beveiligde toegang tot uw 
administratie met een internetverbinding. 
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Met SYS on-line kunt u vanaf elke willekeurige pc met een internet verbinding 
toegang krijgen tot uw administratie. Geen tijd 
verknoeien met moeilijke installatie procedures maar 
direct toegang voor u, uw medewerkers en eventueel uw 
accountant. Het enige wat u nodig heeft is een internet 
verbinding. Ook al zit u op uw vakantieadres of tijdens een 
werkbespreking in het buitenland, SYS on-line is altijd 
beschikbaar. Daarnaast kunt u ook onderweg gebruik 
maken van SYS on-line middels een UMTS data 
verbinding. 
 
 
De grote voordelen van SYS on-line even op een rij: 
 
 

 Geen ingewikkelde installatie nodig (zie “Installatie SYS on-line”). 
 Alle functionaliteit beschikbaar. SYS on-line geldt voor alle door H&C 

automatisering B.V. ontwikkelde producten. 
 Nooit meer updaten; dit wordt automatisch door H&C verzorgd. 
 Uw administratie is altijd en overal beschikbaar. 
 Geen hardware investering nodig. De servers met uw data staan in zwaar 

beveiligde bunkers met noodstroomvoorzieningen etc. 
 Uw logt beveiligd in. 
 Geen investering nodig; u betaalt middels een abonnement. 
 Ook uw accountant of administratiekantoor kan beveiligd inloggen. 
 Alles direct af te drukken op de voor u beschikbare printer(s). 
 U merkt geen verschil tussen raadplegen en verwerken van gegevens lokaal 

of via het internet. 
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Omdat H&C automatisering B.V. doorgaans zelf de installatie op de server doet  

 
 
Via de site van H&C automatisering B.V. (www.hc-internet.com) kunt u de plugin 
downloaden die u moet installeren om gebruik te maken van SYS on-line. 
Gebruikersnamen en paswoorden worden gezamenlijk bepaald. Na de eerste maal 
ingelogd te hebben kunt u uw paswoord zelf wijzigen. 
 
Installatie van de plugin is simpel en vanzelfsprekend. 
 

 
 
 
De volgende snelkoppeling kunt u toevoegen aan uw bureaublad om direct de 
koppeling te maken: 
 
C:\usr\pvx\pvxwin32.exe -mn "*client" -ARG "YourServerIPAddress" 10000 
 
Waarbij het pad voor pvxwin32.exe aan de hand van de installatie door u zelf wordt 
bepaald.

Installatie SYS on-line 
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Kosten: 
 
Afhankelijk van en het aantal tegelijk ingelogde gebruikers en van het soort pakket  
betaalt u een vast abonnementsbedrag per maand. De overeenkomst wordt 
aangegaan voor ten minste 2 jaar en wordt per maand vooraf geïncasseerd. 
In het vaste abonnementsbedrag zit tevens een abonnement voor het gebruik van de 
helpdesk voor vragen en opmerkingen. Daarnaast voor alle duidelijkheid zijn de 
kosten van de huur voor hosting (het plaatsen van uw database op een beveiligde 
server met beschikbare capaciteit) inbegrepen. 
Kosten voor updates en onderhoud worden niet berekend. 
Indien u aanpassingen op de programmatuur wenst en/of afwijkende formulier lay-
outs (factuur, aanmaning, pakbon, opdrachtbevestiging, offerte etc.) betaalt u 90 
euro per arbeidsuur. Dit geldt tevens voor conversie van bestaande gegevens. 
 
 
Indicatie: 
 
Bij ėėn gebruiker FinanSys on-line (grootboek, debiteuren, crediteuren, relatiebeheer 
(CRM) en facturering) betaalt u maandelijks 70 euro. 
 
Het pakket TradeSys on-line (grootboek, debiteuren, crediteuren, relatiebeheer, 
artikel, voorraad, facturering, statistieken en facturering) kost u voor ėėn gebruiker 
maandelijks niet meer dan 85 euro. 
 
Bij multi-user gebruik bestaan gestaffelde kortingen op deze prijzen; dat betekent dat 
u voor 2 gebruikers …SYS on-line niet tweemaal het bovenstaande bedrag betaalt. 
 
 
Voorwaarden: 
 
De opzegtermijn bedraagt twee maanden voor het einde van het laatste 
kalenderjaar. Stilzwijgend wordt het abonnement met een jaar verlengd. Zowel over 
de abonnementskosten als over de tarieven wordt jaarlijks een CBS cijfer index 
getoetst. 
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