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1. Inleiding 
eServiceware biedt haar kennis en kunde aan via haar Supportafdeling, waar 
gecertificeerde Support Consultants voor u beschikbaar zitten om uw AccountView 
vragen te beantwoorden. Vragen waar zowel AccountView kennis, 
boekhoudkundige als netwerk kennis voor benodigd is.  
 
In dit document wordt gedefinieerd welke support er geleverd wordt en welke 
voorwaarden er van toepassing zijn. In de supportovereenkomst wordt het 
gekozen Service Level en het tarief vastgelegd. Welke Service Levels door 
eServiceware worden ondersteund wordt in dit document beschreven. Dit 
document maakt integraal onderdeel uit van de supportovereenkomst. 

2. Definities 
 

2.1 Remote support 

De Support Consultant logt in op uw AccountView-omgeving voor controle 
doeleinden. Uiteraard alleen indien hiertoe technisch de mogelijkheid bestaat. 
 

2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 

Afhankelijk van de contractvorm voert de Support Consultant correcties uit op uw 
AccountView omgeving door. Indien u bijvoorbeeld een servermigratie doorvoert 
dienen verwijzingen binnen AccountView te worden gecorrigeerd. De Support 
Consultant voert deze correctie voor u uit zodat u gebruik kunt blijven maken van 
bijvoorbeeld de document koppelingen.  
 

2.3 Bereikbaarheid 

Support is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 17:30 uur met 
uitzondering van algemeen erkende feestdagen. 
 

2.4 Updates 

Nieuwe releases van AccountView worden met u besproken waarbij wordt bepaald 
of deze worden geïnstalleerd. Afhankelijk van de contractvorm voert de Support 
Consultant updates online op uw AccountView omgeving door. Tevens krijgt u een 
overzicht van de Release Notes. Deze beschrijven wat er gewijzigd is in de 
programmatuur, zodat u kunt lezen wat daarvan in het bijzonder voor u van 
belang is. Een update is een ophoging van versie nummer binnen een getal (van 
versie 90B naar 90C). Een upgrade is een ophoging van versie nummer van een 
getal (van versie 8.0 naar 9.0). Een upgrade valt buiten het 
supportovereenkomst. 
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2.5 Lay-outs aanpassen 

Afhankelijk van de contractvorm voert de Support Consultant correcties uit op de 
lay-outs in AccountView. Indien bijvoorbeeld uw factuur lay-outs gewijzigd dienen 
te worden omdat uw NAW gegevens, logo of bankrekeningnummer is gewijzigd. 
De Support Consultant voert deze correctie online voor u uit. 
 

2.6 Rapportage 

Van uw gestelde vraag ontvangt u via de mail een overzicht met het antwoord of 
de voortgang zoals deze in ons supportsysteem is geregistreerd. 
 

2.7 Consult online 

In de supportovereenkomsten Zilver en Goud heeft u online consult uren tot uw 
beschikking, deze worden met eenheden van een half uur besteedt. Indien er een 
importdefinitie moet worden gemaakt of een lay-out, dan kunt u dit via een online 
consult door de Support Consultant laten uitvoeren. De uren gelden per 
contractperiode en kunnen niet worden meegenomen naar een volgende 
contractperiode. Indien u in een contractperiode meer uren wilt besteden dan 
worden de extra uren tegen het geldende tarief op basis van nacalculatie aan u 
doorberekend. 
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3. Support ondersteuning 
 

3.1 Aard van de support 

De Support afdeling kan geraadpleegd worden voor de volgende zaken: 
• Stellen van gebruiksvragen (over het gebruik van de AccountView 
• Aanmelden van storingen / (vermeende) fouten in AccountView 
• Indienen van wensen met betrekking tot aanpassingen en verbeteringen in de 

AccountView 
• Aanvragen van informatie en advies. 

 
De ondersteuning beperkt zich tot het oplossen van storingen in of veroorzaakt 
door AccountView software. Binnen de verplichtingen van Support wordt expliciet 
uitgesloten het oplossen van problemen met het netwerk van Gebruiker, de 
hardware, de data, communicatie- of systeem software en het oplossen van 
problemen met de software van derden en alle werkzaamheden op locatie. Indien 
onduidelijk is of de oorzaak van een storing ligt bij de AccountView software of bij 
de software of hardware van een derde partij, dan zal de Servicedesk pas actie 
ondernemen indien ook deze derde partij een medewerker beschikbaar stelt voor 
het gezamenlijk analyseren en (indien nodig) oplossen van de storing. 
Indien partijen het niet eens zijn over bovengenoemde toewijzing is de mening 
van de Support Consultant van eServiceware leidend en kan de escalatieprocedure 
in werking worden gesteld. eServiceware zal Gebruiker in dat geval per 
ommegaande een schriftelijke onderbouwing geven van de reden(en) van 
toewijzing.  
 
Er zijn 3 vormen van supportovereenkomst beschikbaar:  
 
 

Omschrijving Brons Zilver Goud 

Servicedesk  � � � 

Remote support � � � 

Spoedeisend correctief onderhoud Nacalculatie � � 

Updates doorvoeren – online Nacalculatie � � 

Lay-outs aanpassen Nacalculatie Nacalculatie � 

Consult online 
Binnen 1 jaar af te nemen 

Nacalculatie 4 uur 
Ter waarde  
van € 480,- 

8 uur 
Ter waarde  
van € 960,- 

Support rapportage � � � 

Percentage te berekenen over 

uw AccountView licentiewaarde 

per jaar 

6% 12% 18% 
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3.2 Procedure voor het afhandelen van meldingen 

Om de kwaliteit van de support te waarborgen is een procedure opgesteld voor 
het afhandelen van meldingen. Deze procedure dient zowel door eServiceware als 
door Gebruiker te worden nageleefd om een goed verloop te borgen. In de 
procedure worden de volgende stappen onderscheiden: 
 
1. Starten van een melding.  

Een geautoriseerde medewerker van  Gebruiker neemt contact op met de 
Supportafdeling van eServiceware. Dit gebeurt via e-mail, telefonisch, via 
internet,  per fax of schriftelijk.  
 
2. Detectie en Registratie. 

De Support Consultant neemt de melding aan en legt de melding vast in het 
registratiesysteem. Gebruiker krijgt een uniek meldingsnummer toegewezen en 
wordt daarover per ommegaande per e-mail geïnformeerd. Het unieke 
meldingsnummer wordt gebruikt in alle verdere communicatie rondom de 
betreffende melding. 
 
3. Classificatie 

De melding wordt ingedeeld op basis van de impact, de urgentie en verwachte 
inspanning. De Support Consultant van eServiceware bepaalt in goed overleg met 
de melder van Gebruiker de prioriteit van de melding. Deze prioriteit en de 
verwachte oplostijd worden gecommuniceerd via email. Indien er geen 
overeenstemming kan worden bereikt vindt escalatie plaats. Dit zal er echter niet 
toe leiden dat het operationeel werken met AccountView software  in gevaar 
komt, indien nodig zal dus direct met het analyseren van de melding worden 
begonnen. 
 
4. Aandragen van een oplossing 

Voor het maken van een diagnose en het vinden van een oplossing is de 
medewerking van Gebruiker  noodzakelijk.  
De Gebruiker dient, op verzoek van eServiceware, er voor te zorgen dat o.a. de 
volgende zaken worden verzorgd: 
• Het beschikbaar zijn van de inbelverbinding (indien benodigd) 
• Het beschikbaar stellen van of toegang geven tot de noodzakelijke data voor 

het reproduceren van de melding, zoals database dumps, logfiles, screenshots. 
• Het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om tot een snelle 

oplossing te komen 
• Het beschikbaar stellen van gebruikers, die kunnen assisteren bij het 

reproduceren van de melding 

 
De Support Consultant volgt de status van meldingen en informeert Gebruiker 
over de voortgang per e-mail.  
 
Indien Service Packs beschikbaar worden gesteld voor het oplossen van de 
storingen, dan is Gebruiker verplicht deze in gebruik te nemen. Zolang Gebruiker 
dit niet heeft gedaan zal eServiceware niet gehouden zijn om de melding verder 
op te volgen en om andere meldingen die hiermee verband houden te accepteren. 
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5. Sluiting van de melding 

Als er voor Gebruiker een oplossing is gevonden en de werkzaamheden naar 
behoren kunnen worden voortgezet zal de Servicedesk een melding afsluiten. 
Gebruiker krijgt een bericht als een melding is afgesloten via de mail. 
Bovenstaande stappen hoeven niet altijd allemaal doorlopen te worden. Zo 
kunnen bijvoorbeeld eenvoudige vragen direct tijdens start en registratie worden 
opgelost. 
 

3.3 Escalatie procedure 

De escalatieprocedure treedt in werking wanneer controverses optreden tussen de 
aanbrenger van een melding van Gebruiker en de support medewerker van 
eServiceware omtrent de aard van de te leveren support diensten. 
Dit kan gaan om de volgende onderwerpen: 
 
1. Responstijd van een melding 
2. Prioriteitstelling van een melding 
3. Oplostijd van een melding 
4. Kwaliteit van de oplossing 
 
eServiceware en Gebruiker zullen een persoon aanwijzen, die in geval van 
onenigheid samen zullen trachten tot een acceptabele oplossing te komen. Deze 
personen dienen daartoe de bevoegdheid te hebben om een bindende beslissing 
te nemen. 
De escalatie procedure treedt in werking doordat een van de partijen de andere 
partij hiervan op de hoogte stelt. Dit betekent dat zowel eServiceware als 
Gebruiker zich in eerste instantie richt tot haar contactpersoon en die vervolgens 
beslist om de escalatie procedure in werk te stellen. De namen en 
contactgegevens van de contactpersonen zullen worden opgenomen in de 
supportovereenkomst. 

3.4 Duur en beëindiging van de overeenkomst 

 
De Supportovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij 
één van beide partijen de andere partij ten minste drie (3) maanden voor de 
Prolongatiedatum schriftelijk per aangetekende post meedeelt dat hij de 
Overeenkomst wenst te beëindigen.  

3.5 Berekening van tarieven en kosten 

De prijs van de supportovereenkomst is een percentage over uw licentiewaarde. 
Deze licentiewaarde wordt bepaald bij AccountView op de dag van prolongatie van 
de supportovereenkomst. 

3.6 Overige voorwaarden 

Voor overige voorwaarden zoals de wijze van betaling zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing, deze kunnen op verzoek worden toegestuurd maar 
zijn ook op onze website te lezen. 
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