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PeteSoft Registratie Service
PeteSoft biedt u als klant een nieuwe unieke service aan:
PeteSoft Registratie Service kortweg PRS.
Waarom biedt PeteSoft PRS aan?
Weet u al uw toegangscodes cq passwords nog van uw hard- cq software of andere zaken???
Uit de praktijk is gebleken dat dit meestal niet het geval is.
U heeft deze bijvoorbeeld nodig bij:
- het checken van uw webmail tijdens de vakantie.
- het upgraden van (draadloos) netwerk.
- het installeren en configureren van een nieuwe computer en/of modem.
- de registratie van software met namen en paswoorden als de software opnieuw installeert wordt of op
een andere computer gezet wordt.
Maar ook bij verlies/diefstal van andere belangrijke onderstaande zaken zoals:
Gegevens van passen Bank/Creditkaart/ Tank incl. telefoonnummers om te blokkeren. Pasporten / ID,
reis documenten. Ziekteverzekeringskaart. Toegang codes van beveiligingssystemen. Pin en Puk codes
van telefoons.
Het achterhalen van toegangscodes cq passwords is heel moeilijk (als het überhaupt lukt). Dit kan in
sommige gevallen met speciale technieken, maar kost sowieso altijd extra tijd.
Er zijn programma’s op de markt en online diensten waarin alle gegevens opgeslagen kunnen worden.
Het risico of nadeel hiervan is:
- spy- en mailware die dit soort programma’s of diensten kunnen kraken.
- de betrouwbaarheid van online diensten of een los programma, wordt mede bepaalt door de
beveiliging van de computer van de gebruiker.
- bij een kapotte harde schijf / computer is een programma en data niet meer voorhanden.
- voor online diensten altijd een internetverbinding.
- dit soort oplossingen zijn niet flexibel om de diversiteit die wij bieden te kunnen opslaan.
Daarom biedt Petesoft PRS aan!
Bij verlies / diefstal of bij behoefte van andere zaken hoeft u maar één organisatie contact op te nemen
en u heeft alle belangrijke zaken voorhanden.
PeteSoft inventariseert en registreert al uw toegangscodes en paswoorden en indien gewenst
documenten in PDF formaat. Deze informatie wordt binnen een beveiligde omgeving opgeslagen. Er
wordt regelmatig een back-up gemaakt naar een tweede beveiligde omgeving, zodat uw gegevens
altijd beschikbaar zijn.
U kunt altijd meer gegevens doorgegeven, deze zullen worden opgeslagen in uw beveiligde
klantendossier. Als Petesoft nieuw hard- cq software plaatst, wordt gelijk uw beveiligde klantendossier
kosteloos bijgewerkt. Bij werkzaamheden kan PeteSoft direct uw beveiligde klantendossier, kosteloos
raadplegen.
Wij kunnen uw documenten kosteloos inscannen, zodat ze in PDF formaat in uw beveiligde
klantendossier worden opgeslagen.
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Dienst uitbreiden op verzoek.
Bijna alles is bij ons mogelijk, vandaar dat sinds kort PRS is uitgebreid met een unieke service:
UitvaartDienst
Deze dienst is vanaf 01/01/2011 beschikbaar. Binnen deze service wordt de muziek opgeslagen, De
teksten op de kaarten, verzendlijsten, foto’s en de laatste wensen.

Wat kost deze unieke PeteSoft Registratie Service (PRS)
Maandelijkse kosten *
€ 3,- voor het netwerk en maximaal vier computers en 20 documenten.
€ 1,- voor elke volgende computer.
€ 2,- voor uitbreiding van maximaal 150 documenten.
€ 2,- voor de uitvaart service. Alleen af te nemen in combinatie.
Korting als u kiest voor Jaarlijkse kosten *
€ 30,- voor het netwerk en maximaal vier computers en 20 documenten.
€ 12,- voor uitbreiding van twee computers.
€ 25,- voor uitbreiding van maximaal 200 documenten.
€ 20,- voor de uitvaart service. Alleen af te nemen in combinatie.
Eenmalige kosten:
Inventarisatie en registratie: op basis van nacalculatie met een minimum van 1 uur.
€ 1,- voor het bijwerken van uw beveiligde klantendossier (per doorgegeven wijziging via mail - mag
meerdere wijzigingen bevatten) **
€ 1,- voor het doorgegeven van informatie van uw beveiligde klantendossier (alleen aan de bevoegde
personen via mail) **
€ 5,- voor het doorgegeven van informatie van uw beveiligde klantendossier in spoed gevallen. **
Prijzen exclusief 19% BTW
Prijswijzigen voorbehouden

*De maandelijkse of jaarlijkse kosten worden vooraf in rekening gebracht.
De eenmalige kosten worden samen met de maandelijkse of jaarlijkse bij ingaan van de dienst
gefactureerd, rekening houdend met de resterende maanden. De factuur voor de maandelijkse service
wordt daarna vooraf per kwartaal gefactureerd.
**Zie de algemene voorwaarden
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