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1 Module structuur 
 

 

Asperion software is opgedeeld in functionele modules die, afhankelijk van het type 

abonnement, vast aan de administratie gekoppeld zijn. Het recht op het gebruik van modules 

kan gegeven worden aan bestaande- en nieuw aan te maken gebruikers.  
 

Na het inloggen verschijnt het standaard menu, bijvoorbeeld van de module Financieel. Plaats 

de muis over de “Module selector” linksbovenaan op de menubalk en alle modules worden 

zichtbaar waar u gebruik van kunt maken. 

 
 

 
 

 

Indien u binnen een administratie toegang heeft tot meerdere modules dan heeft u de module 

selector nodig om te wisselen van module.  Kies daartoe in de menubalk de knop waarop de 

module wordt weergegeven en klik op de gewenste module. 
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2 Gebruikersinstellingen 
 

De gebruikersnaam waarmee wordt ingelogd is onderdeel van het gebruikersprofiel. Voor elke 

gebruiker bestaat zo’n profiel. Het bevat standaardinstellingen die toegang geven tot één of 

meer administraties en de daaraan gekoppelde menurechten. Deze worden door de 

beheerder van de administratie toegekend en ingesteld. Daarnaast kan elke gebruiker zelf 

een aantal persoonlijke instellingen beheren  aangaande het profiel, administratie, 

wachtwoord en menu´s. 

 

Deze instellingen worden in dit hoofdstuk uitgelegd. 

 

2.1 Mijn Profiel 

 

Menu : Algemeen > Mijn Instellingen > Mijn Profiel 
 

 
 

 

Email adres gebruiker 

Het email adres is van belang bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord en dient ter 

verificatie. Het is belangrijk om te zorgen dat hier altijd uw correcte email/adres staat 

ingesteld. 

 

Berichten startpagina 

Op de startpagina kunnen er berichten worden gestuurd naar de andere gebruikers van 

dezelfde administratie. Wanneer deze optie wordt aangevinkt wordt automatisch een email 

verstuurd naar de geadresseerde op het moment dat in de administratie een bericht van een 

andere gebruiker ontvangen wordt. 

 

Regels per pagina 

Het aantal ‘regels per pagina’ dat getoond wordt bij (gepagineerde) overzichten is standaard 

25. Dit aantal kan aangepast worden naar 10, 25 of 50 per pagina. Bij schermen met lage 

resolutie is het raadzaam het aantal regels per pagina beperkt te houden. 

 

Standaard menu en Standaard administratie 
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Dit blok toont de administraties en menuopties waar dit de gebruiker toegangsrechten voor 

heeft. Hier kan worden ingesteld met welke administratie en welk menu na het inloggen 

gestart moet worden. De instel optie voor adminstratie geldt alleen als er meerdere 

administraties aan het profiel gekoppeld zijn. 
 

2.2 Mijn administratie 

 

Menu : Algemeen > Mijn Instellingen > Mijn Administratie 
 

 

 
 

Op deze pagina staan een aantal gegevens van de administratie. Huidige boekjaar, 

boekperiode, het Kamer van Koophandelnummer en BTW-nummer. 

Ook is zichtbaar welke accountant er toegang heeft tot de administratie en wie de andere 

gebruikers zijn die in deze administratie kunnen inloggen. 

 
 

2.3 Mijn wachtwoord 

 

Menu : Algemeen > Mijn Instellingen > Mijn Wachtwoord 
 

 

 
 

Wachtwoorden kunnen alleen veranderd worden door gebruikers die het huidige 

wachtwoord kennen. 

 

 Klik op het veld achter het label ´Huidig wachtwoord´ en typ het in gebruik 

zijnde wachtwoord in.  

 Ga met de TAB toets naar het volgende veld en typ het nieuwe wachtwoord in.  
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 Bevestig in het laatste veld het nieuwe wachtwoord door het nogmaals in te 

typen. 

 

Om veiligheidsredenen wordt uw invoer als stippen op het scherm getoond. U ziet dus niet 

meteen wat u typt. Weet u niet meer zeker wat u getypt hebt, dan kan met de RESET knop 

alle ingevoerde gegevens gewist worden en kunt u de gegevens nogmaals invoeren.  

 

Keuze van het wachtwoord 

Stel bij het aanmaken van een nieuw wachtwoord een goed wachtwoord in. Een goed 

wachtwoord bestaat niet uit 'leesbare' namen en woorden en bevat zowel hoofd- als kleine 

letters, cijfers, tekens zoals =&#+ en is tenminste 8 karakters lang. 

 

Hoofdletters of kleine letters 

Het programma ziet kleine letters en hoofdletters als twee verschillende tekens of karakters. 

Bestaat het wachtwoord uit kleine letters en hoofdletters, voer het dan ook zo in, anders zal 

het wachtwoord niet geaccepteerd worden. 

 

 

2.4 Wachtwoord vergeten 

 

Het kan natuurlijk zijn dat het wachtwoord vergeten wordt. Een nieuw wachtwoord kan 

aangevraagd worden via de optie ‘Wachtwoord’ vergeten in het Loginscherm.  

 

 
 

Vervolgens zal op basis van de ingevulde gebruikersnaam en het hieraan gekoppelde 

emailadres na het klikken op ‘Versturen’ automatisch  een nieuw wachtwoord per e-mail 

toegezonden worden. Met dit nieuwe wachtwoord kan weer worden ingelogd. 

 

LET OP : In dit scherm worden Gebruikersnaam en email gevraagd en dus niet het 

wachtwoord! 

 

Het e-mailadres moet overeenkomen met het adres dat aan het gebruikersprofiel gekoppeld 

is. Zie Hoofdmenu Algemeen > Mijn Instellingen > Mijn Profiel. 

 

Wanneer de ingevulde gegevens niet geverifieerd kunnen worden verschijnt de melding dat 

het Wachtwoord niet verzonden is.  
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2.5 Mijn Menu ‘s 

 

Menu : Algemeen > Mijn Instellingen > Mijn Menu’s 

 

 
 

Met de functie “Mijn menu’s” kunnen menu’s die niet gebruikt worden, onzichtbaar gemaakt 

worden. Dat werkt overzichtelijker. 

Menu’s worden automatisch toegewezen op basis van de functies die een gebruiker ter 

beschikking staan. Dus in principe hoeft de gebruiker de menu instellingen niet aan te passen. 
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3 Startpagina 
 

Na het inloggen is de Startpagina het eerste scherm dat zich opent. Vanuit dit scherm is het 

snel en gemakkelijk kiezen uit de uitgebreide functies van het programma. Vanuit ieder 

onderdeel of scherm is het altijd mogelijk om terug te keren naar de Startpagina via het menu 

Algemeen > Startpagina. 
 

 

 

 

 

3.1 Menu balk 

 

Bovenaan het scherm staat de Menubalk met verschillende overzichtelijke hoofdmenu’s.  

 

 

 
Met de Module Selector geheel links kunt u de juiste module uitkiezen door de muis hierbij te 

houden en vervolgens de gewenste module aan te klikken. De modulestructuur van de 

software komt tot uiting in de menu structuur : Elke module heeft zijn eigen menu balk. Als U 

in de module Financieel werkt, dan heeft U geen “last” van de facturatie menuopties en vice 

versa. Met de “Module Selector” die helemaal links op de menubalk staat, kunt u snel tussen 

modules schakelen. 

 

Elk woord op de menubalk vertegenwoordigt een menu. Door met de aanwijzer op een 

woord te staan worden de menu opties zichtbaar. Verschuif de muis over het menu naar 

beneden en eventueel naar rechts (submenu’s) en klik op de door u gewenste functie. Een 
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andere manier is om gebruik te maken van de sneltoetsen (Type F9 gevolgd door een letter 

die onderstreept is op het menu). 

3.2 Gegevens over gebruiker en administratie 

Links onder de Menubalk staat een veld met informatie over de gebruiker en de geopende 

administratie. Indien u toegang heeft tot meerdere administraties, dan kunt u hier van 

administratie wisselen. 

 

3.3 Venster met “Laatste nieuws.....” 

 

 
 

Het venster met het “Laatste nieuws....” dient om gebruikers zo veel mogelijk op de hoogte te 

houden van voor hen relevante informatie vanuit Asperion. Een goed voorbeeld zijn de 

(laatste) release notes en nieuwsbrieven! Klik op een regel om het betreffende nieuws te zien. 

 

3.4 Berichten 

 

 
 

Op de Startpagina staat ook de optie ‘Nieuwe Berichten’ met daarin berichten die gebruikers 

onderling kunnen uitwisselen of met een eventuele adviseur die ook toegang heeft tot de 

administratie. Door op ‘Toevoegen’ te klikken, kan een nieuw bericht gemaakt worden. 

 
 

 
 

Elke regel vertegenwoordigt een bericht. Door op een regel te klikken, kunnen de berichten 

gelezen en/of beantwoord worden. Door op ‘Berichten’ te klikken wordt de historie van de 

ontvangen berichten weergegeven. 

 



 Handleiding Algemene Introductie – V2.3 
 

 

 Pagina 9 van 19 

Met deze functie wisselt u alleen berichten uit met gebruikers van deze administratie. U kunt 

via deze functie geen berichten versturen aan Asperion of aan de Helpdesk. 

 

3.5 Openstaande handelingen. 

 

 
 

Op het moment dat de administratie voor het eerst in gebruik genomen wordt, kan op de 

Startpagina bij Openstaande handelingen een melding van de Setup Wizard verschijnen om aan 

te geven dat er administratie instellingen ontbreken. Bijvoorbeeld een bankrekeningnummer 

in het dagboek Bank. 

Ook wanneer er een toevoeging of wijziging niet in orde is, verschijnt deze melding en is het 

van belang de Setup Wizard te openen alvorens verder te gaan. 

Klik op de regel: “De Setup Wizard heeft uw aandacht nodig” of maak de menukeuze: Algemeen > 

Setup Wizard. 

   

Zodra er boekingen zijn ingevoerd, maar bijvoorbeeld nog niet zijn verwerkt, houdt het 

programma dat bij. De Startpagina geeft dan een duidelijk overzicht van nog openstaande 

handelingen zoals verkoopfacturen die nog gejournaliseerd moeten worden, BTW aangiften 

die nog niet verwerkt zijn etc. Voorbeeld : 

 

 
 

Klik op een regel om direct naar het scherm van de betreffende handeling te gaan. 

Wanneer deze functie niet zichtbaar is dient deze door de beheerder van de administratie nog 

geactiveerd te worden op het gebruikersprofiel. 

 

3.6 Uw eigen Logo 

 

Aan de rechterkant op de Startpagina staat een logo. Hier is ruimte voor het plaatsen 

(uploaden) van een eigen Logo of afbeelding. Met het bedrijfslogo van de onderneming op de 

Startpagina krijgt de administratie een heel eigen gezicht. Als u met meerdere administraties 
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werkt dan vormt het logo een extra visuele bevestiging in welke administratie u op dat 

moment bezig bent. 

 

Het logo kan diverse bestandsformaten hebben (gif, jpg, png). Als u nog geen eigen logo heeft 

gebruikt, dan staat standaard op de Startpagina achter de gebruikersnaam en 

administratienaam een generiek logo. Klik hierop en het volgende scherm verschijnt: 

 

 

 
 

 

Klik op ´Blader´ (of Browse bij een Engelse Windows versie). Selecteer- en open het juiste 

bestand op uw eigen PC. In het witte veld verschijnt het adres van het logo. Bevestig de keuze 

met de ´Versturen´ knop. Het logo verschijnt op de plaats van het standaard logo. Het wordt 

automatisch en proportioneel verkleind als de afmetingen te groot zijn. 

 

 

 
 

Het logo kan altijd weer vervangen worden door erop te klikken en de handeling opnieuw uit 

te voeren. Let op de op het scherm aangegeven maximale resolutie. 

 

3.7 Afmelden 

 

Kies ´Afmelden´ op de Menubalk om het programma correct af te sluiten en uit te loggen. 

Voor een correcte afsluiting van de sessie is het steeds aan te raden om het scherm niet met het 

rode venster kruisje rechtsboven te sluiten. 
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4 Handige menu-opties 
 
Er zijn een aantal menu’s die het werken met Asperion vergemakkelijken. Daarnaast zijn er 

menu ’s naar pagina’s die veel gebruikt worden. 

 

4.1 Afdrukken pagina 

Via Menu Algemeen > Afdrukken is het mogelijk de huidige pagina af te laten drukken. 

Dit kan ook door middel van de toetscombinatie Ctr-P. Rapportages kunnen veelal getoond 

worden op het scherm, omgevormd worden tot PDF document om af te drukken of te 

bewaren of geëxporteerd worden als Excel of csv bestand om de gegevens verder te kunnen 

bewerken of te bewaren. 

 

4.2 Boekingsperiode 

De huidige boekperiode kan ingesteld worden onder menu Algemeen > Boekingsperiode. Dit 

is de boekperiode die zal worden voorgesteld bij de boekingen. 

 

4.3 Setup Wizard 

In de Setup Wizard worden alle basisinstellingen voor de administratie gedaan. Deze optie is 

standaard beschikbaar voor de beheerder van de administratie. Indien gewenst kan de 

beheerder ook andere gebruikers toegangsrechten voor dit menu geven. Een uitgebreide 

beschrijving van de instellingsmogelijkheden is beschikbaar in een aparte handleiding. 

 

4.4 Het volgen en vinden van journaalposten 

Verschijnt een boeking niet volgens verwachting in het grootboek, dan zijn de volgende 

menuopties handig : 

 

 Verkoop > Verkoopfacturen > Journaliseren 

 Inkoop > Inkoopfacturen > Journaliseren 

 Grootboek > Te boeken journaalposten 

 Grootboek > Kasblad boeken > Nog te journaliseren kasbladen 

 Bankzaken > Electronisch bankafschrift 
 

 

4.5 Electronisch dossier 

Het electronisch dossier is bedoeld voor het centraal bewaren van documenten die relevant 

zijn voor de administratie, zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, aangiftes,etc. 

 

Kies menu Extra > Electronisch Dossier 
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4.6 Contact Helpdesk 

Asperion abonnementshouders hebben 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de 

online software. Ook hebben ze kosteloos toegang tot de telefonische HelpDesk die geopend 

is tijdens kantooruren. De taak van de medewerkers van de HelpDesk is om u te helpen om 

het programma zo goed mogelijk te kunnen gebruiken (zgn. application support). Specifiek 

boekhoudkundige hulp laat de HelpDesk over aan uw accountant. 

 

Heeft u nog geen accountant, dan is deze niet zo moeilijk te vinden. Er is een groeiend aantal 

adviseurs die al ervaring hebben met Asperion. Als u zo'n adviseur nodig heeft, kies dan 

eventueel uit de lijst van door Asperion gecertificeerde kantoren. 

 

Alleen geregistreerde gebruikers die rechtstreeks bij Asperion een abonnement hebben 

afgesloten, kunnen gebruik maken van de HelpDesk. Gelieve daarom uw gegevens bij de 

hand te hebben voordat u ons belt. 

Indien u Asperion software gebruikt via uw accountant, dan is deze uw aanspreekpunt voor 

support. 

 

Contact opnemen per e-mail gaat eenvoudig vanuit de administratie als volgt : 

 

 Open het menu Algemeen en  

 klik op Contact Helpdesk.  

 Direct hierna verschijnt er een blanco email op het scherm die gericht is aan de 

HelpDesk. 
 

 

U kunt natuurlijk ook een email met uw vraag sturen aan helpdesk@asperion.nl. Uw vraag 

wordt dan automatisch geregistreerd. Hiervan ontvangt u een mail met een 

bevestigingsnummer en deze zal vervolgens in behandeling genomen worden. 

 

De Helpdesk is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag:   

 Telefoon : 088 – 5 11 11 11 

 

 
 

http://www.asperion.nl/mogelijkheden/kies-zelf-een-adviseur.aspx
mailto:helpdesk@asperion.nl
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5 Invoeren van gegevens 
 

5.1 Werken met verplichte velden  

Bij het invoeren van informatie zijn een aantal gegevens soms verplicht om de goede werking 

van het programma te garanderen. Deze verplichte velden zijn direct herkenbaar, omdat ze 

worden aangeduid met een rode marker in het veld of met een rode weergave van het te 

selecteren item. Als ze eenmaal ingevuld zijn dan verdwijnt de inkleuring. 
 

 

 
 

Mocht een veld vergeten zijn in te vullen, dan verschijnt een melding welke velden ontbreken 

en kan teruggekeerd worden naar het invulscherm. Hierdoor kunt u sneller werken! 

 

Belangrijk : sommige velden zijn niet verplicht omdat ze alleen in sommige gevallen verplicht 

zouden moeten zijn. Bijvoorbeeld als gebruik gemaakt wordt van de facturatiemodule en/of 

de BTW module. 

Het Bankrekeningnummer crediteur is geen verplicht veld. Maar dit nummer is wel nodig 

wanneer er een betalingsvoorstel klaargezet wordt of wanneer er afgeletterd wordt. In dat 

geval wordt op die pagina gemeld dat er gegevens ontbreken. 

 

 

5.2 Controles op correcte invoer van gegevens 

Bij het invoeren van nieuwe gegevens aan uw administratie is er, indien mogelijk, controle op 

de correctheid daarvan. Velden waar dat gebeurt bevatten een rode inkleuring. Als ze 

eenmaal correct ingevuld zijn dan verdwijnt de inkleuring. 
 

Bankrekeningnummer 

Bankrekeningnummers worden aan de zogenaamde “Elfproef” onderworpen. Gebruikt u 

een voormalig postbankrekening dan kan dit aangegeven worden (door te kiezen voor de 

bank ING (postbank) en wordt deze proef niet uitgevoerd. Abusievelijk ingetypte letters 

worden ook niet geaccepteerd in het rekeningnummer omdat ze daar niet in thuis horen. 

 

 
 

BTW Nummer 

Nederlandse BTW nummers worden gecontroleerd op correctheid. 

Telefoon- en fax nummers 

Worden alleen gecontroleerd op een minimum van 6 cijfers of meer 

E-mail adres en webadres 

Wordt gecontroleeerd op het juiste formaat, bijv. aaa@bbb.cc 

 

5.3 Automatische adres invoer  

Bij het toevoegen van een nieuwe opdrachtgever/debiteur en het invoeren van een juiste 

Nederlandse postcode met huisnummer vult het programma automatisch adres en 
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woonplaats in. Postcode/huisnummer combinaties die (nog) niet in de database bekend zijn, 

(nieuwe of buitenlandse) moeten echter handmatig ingevoerd worden.  
 

5.4 Zoekfunctie grootboekrekeningen 

Het zoeken of selecteren van grootboekrekeningen overal in het programma gaat snel, omdat 

de zoekfunctie werkt op alfanumeriek zoeken en zoeken op meerdere cijfers. 

Als u het nummer 4390 nodig heeft begint u gewoon te typen totdat het bewuste 

rekeningnummer als keuze in een menu verschijnt. 

Een grootboekrekening kan ook gevonden worden door in het venster van omschrijving een 

deel van de naam in te typen. 

 
 

5.5 Efficiënt invoeren van gegevens 

Veel gebruikte invoerpagina’s zijn geoptimaliseerd om invoer snel en efficiënt te kunnen doen 

en waarbij met name het werken zonder de muis mogelijk is. 

 

Gebruik de TAB toets voor navigatie 

Als een scherm opent dan is het eerste invoerveld veelal geselecteerd. Er kan met het 

toetsenbord dan direct met invoer begonnen worden. Gebruik na invoer de TAB toets om 

de cursor naar het volgende invoerveld te brengen en kan er met het toetsenbord verder 

ingevoerd worden. De muis is hierbij dus niet nodig. 

 

Korte selectielijsten zonder zoekvelden 

Bij dit soort selectielijsten moet het gewenste item uitgekozen worden uit een relatief korte 

lijst. Daarvoor worden geen aparte zoekvelden gebruikt. 

 

 
 

 

Is de cursor eenmaal in zo’n veld aangekomen, gebruik dan de verticale pijltoetsen om de 

(blauwe) selectiebalk door de lijst te laten gaan. De lijst kan ook met de muis uitgeklapt 

worden om vervolgens het gewenste item aan te klikken.  

Is het gewenste item bereikt, gebruik dan de TAB toets om de selectie definitief te maken (te 

bevestigen) en de cursor naar het volgende invoer veld te verplaatsen. 

 

Lange selectielijsten met zoekvelden 

Voorbeelden zijn selectielijsten met grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren, 

inkoopsoorten, kostenplaatsen, dagboeken, artikelen etc. Deze lijsten kunnen erg lang 

worden. De bij een selectielijst behorende zoekvelden geven de mogelijkheid om snel het 

gewenste item te kunnen vinden, bijvoorbeeld voor een grootboekrekening nummer of de 

omschrijving daarvan.  
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Voorbeeld van een uitgebreide selectielijst met zoekvelden 

 

Er zijn verschillende manieren om aan te geven welk item van de selectielijst u als invoer 

wilt gebruiken: 

 

 

Selectie intypen gevolgd door een ENTER 

Een snelle manier om een selectie te maken is door het begin van de gewenste selectie in te 

typen en direct daarna de ENTER toets te gebruiken. Dit is met name voor numerieke 

informatie een handige methode. 

 

Voorbeeld:  

 

Typ voor een grootboeknummer selectie “433” in, direct gevolgd 

door een ENTER. Als rekeningnummer 433 bestaat dan zal deze 

geselecteerd worden. Als dit rekeningnummer niet bestaat dan zal 

het laagste rekeningnummer geselecteerd worden dat met 433 begint. 

Als er geen enkel rekeningnummer met 433 begint, dan zal er geen 

selectie gemaakt worden en zal een lege selectielijst getoond worden. 

 

 

Selectie intypen zonder ENTER toets te gebruiken 

Als na invoer niet direct de ENTER toets wordt gebruikt, dan zal de selectielijst korter worden 

omdat alleen de items getoond worden die beginnen met de ingetypte invoer. Dit is handig 

wanneer u eerst wilt zien welke items beantwoorden aan het zoek criterium.  

De lijst wordt dan met elk ingetypt karakter steeds korter en het gewenste item kan dan 

sneller gevonden worden. 

Gebruik vervolgens de verticale pijl toetsen om door de lijst te gaan en het gewenste item te 

vinden. Zorg er voor dat de (blauwe) selectiebalk op het gewenste item staat voordat u uw 

keuze bevestigt. 
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Bevestigen keuze in selectielijsten 

Het bevestigen van uw keuze in selectielijsten van dit type kan op 3 manieren: 

 

1. Klik enkele malen op de TAB toets tot u het volgende invoerveld heeft bereikt 

2. of     Klik op de ENTER toets 

3. of     Klik op het gewenste item in de lijst 

Hierna bevindt de cursor zich in het eerstvolgende invoerveld zodat u verder kunt gaan met 

de invoer. 

Nadat een selectie definitief gemaakt is, sluit zich de lijst en wordt het geselecteerde item 

zichtbaar met een wijzig icoon erachter: 

 

 

 
 

U weet dan zeker dat dit de selectie is (geworden). Om deze te wijzigen gebruikt u het wijzig 

icoon waardoor de selectielijst, incl. de zoekvelden, weer wordt geopend. 

 

 

Controle boek- invoerdatum en huidige boekperiode 

Datums van boekstukken worden direct vergeleken met de boekperiode. Als de datum zich 

niet in deze periode bevindt, dan wordt dit middels een waarschuwingsdriehoekje 

aangegeven. 
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6 Beveiligingsaspecten en overige vereisten 
 

Uw administratie bevat vertrouwelijke informatie en het is vanzelfsprekend dat er met deze 

informatie heel zorgvuldig moet worden omgegaan. 

Asperion software is goed beveiligd. Onze systemen worden gehost door een professionele 

organisatie, gespecialiseerd in het beheren van grote aantallen servers in een netwerk. 

 

 

 
 

Klik op deze iconenbalk op de startpagina voor meer informatie over deze aspecten. 

 

6.1 Infrastructuur 

Onze software is geïnstalleerd op servers. Dit zijn professionele computers voor gebruik in 

netwerken. Onze servers staan achter slot en grendel in een datacenter van Interoute. Interoute 

is een gerenommeerde organisatie die voor veel grote organisaties de servers in beheer heeft 

genomen. Verzekeringsmaatschappijen, banken, vliegtuigmaatschappijen en 

overheidsorganisaties maken reeds gebruik van hun diensten. 

 

De bij Interoute ondergebrachte apparatuur wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week pro-

actief bewaakt en gecontroleerd. Mochten er problemen verwacht worden, dan wordt er 

direct preventief gehandeld en wordt onze technische staf direct geïnformeerd, zodat er direct 

de nodige acties ondernomen kunnen worden om, indien nodig, zo snel mogelijk de 

dienstverlening te kunnen continueren.  

Naast de standaard beveiliging op de server zelf, is er tevens een separate hardware firewall 

geïnstalleerd. De firewall monitort al het dataverkeer dat van- en naar de servers gaat en 

controleert of de juiste autorisatie is ingesteld. Meer informatie hierover op www.interoute.nl  

 

6.2 Back-ups 

Het regelmatig maken van een back-up (veiligheidskopie) is heel belangrijk. Iedere dag 

worden meerdere back-ups in het datacenter gemaakt. Elk uur wordt een kopie van de 

volledige database gemaakt en apart op de server gezet. Twee maal per dag worden deze 

back-ups verplaatst naar een fysiek andere locatie. Uw gegevens worden dus veilig 

opgeslagen en voor langere tijd bewaard. Meer details hierover vindt u in uw Service Level 

Agreement (SLA). Backups worden uitsluitend gebruikt om data te herstellen die buiten uw 

toedoen om verloren is gegaan. 

 

6.3 Beveiliging met Gebruikersnaam en Wachtwoord 

Toegang tot Asperion krijgt u door middel van een persoonlijk profiel gekenmerkt door een 

persoonlijke Gebruikersnaam en Wachtwoord. Asperion geeft u op basis van uw persoonlijke 

http://www.interoute.nl/
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profiel toegang tot de administraties waartoe u gerechtigd bent. Om veiligheidsredenen is de 

Gebruikersnaam en het Wachtwoord gebonden aan restricties qua lengte en specifieke 

karakters. Door uw Gebruikersnaam en Wachtwoord geheim te houden bent u verzekerd van 

de beste beveiliging.  

 

6.4 Beveiliging door middel van een SSL-certificaat  

Via het internet legt u verbinding met de Asperion servers in het datacenter. Ook deze 

verbinding is beveiligd. Dat gebeurd door het gebruik van een zogenaamd SSL-Certificaat 

(Secure Socket Layer). Een SSL-certificaat is een beproefde techniek, die ervoor zorgt dat alle 

informatie tussen uw PC en het datacenter, uitgewisseld via het internet, wordt versleuteld 

oftewel gecodeerd. Mocht iemand ergens internetverkeer kunnen “aftappen”, dan is de aldus 

versleutelde informatie-stroom volkomen onleesbaar.  

Een SSL-certificaat wordt verstrekt door een externe (vertrouwde) organisatie, waarmee 

Asperion een contract heeft afgesloten. De organisatie waar wij mee samen werken is Thawte. 

Na het inloggen verandert het begin van het internetadres in https:// in plaats van http:// . De 

S staat voor Secure. Rechts onderin de taakbalk wordt een hangslotje getoond. Klik op dit 

hangslotje om het certificaat te zien. Meer informatie op www.thawte.com  

 

6.5 Geautomatiseerde foutmeldingen 

Het kan gebeuren dat er onverhoopt iets fout gaat in de achtergrond. U krijgt dan een 

duidelijke melding en de fout wordt volledig automatisch geregistreerd en opgepakt door de 

technische dienst. Als uw e-mailadres bekend is in de administratie dan kunt u een e-mail 

ontvangen zodra de fout gerepareerd is. Het gebeurt niet vaak, maar het is goed om te weten 

dat hiervoor een snel en automatisch proces is ingevoerd om het ongemak tot een absoluut 

minimum te beperken. 

 

 

 
Asperion Customer Support 

 
©2006 – 2013 Copyright Asperion 

 

http://www.thawte.com/

