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Actie

Autorisaties inrichten complex, tijdrovend en duur? Dat argument hebben wij lang geleden al
weggenomen met onze autorisatieoplossing voor inrichting, beheer en monitoring van
autorisaties (in Dynamics NAV en Dynamics 365 Business Central).
Met Authorization Box heeft u een gebruiksvriendelijke applicatie in handen waarmee u
eenvoudig de beveiliging en betrouwbaarheid van de informatieverwerking in Dynamics NAV
en Dynamics 365 Business Central kunt verbeteren.
Wij vinden dat iedere organisatie de kans moet hebben de autorisaties op een effectieve en
(kosten)efficiënte manier in te richten. Om onze oplossing nog toegankelijker te maken, nemen
wij de kosten van het eerste jaar van Authorization Box voor onze rekening.
Wij geven nog dit jaar 10 gratis Authorization Box licenties weg!
Voor het aanvragen van één van de tien gratis Authorization Box licenties ontvangen wij graag
voor 30 november een getekend orderformulier retour.
Na ontvangst van het orderformulier activeren uw Authorization Box account en kunt u direct
aan de slag.
Wees er snel bij want wie het eerst komt wie het eerst maalt.
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Actievoorwaarden

De Authorization Box on Azure licentie is het eerste jaar gratis. Daarna betaalt u jaarlijks het
standaard subscriptiebedrag van € 1.450. Voor de activatie van uw Authorization Box hebben
wij uw NAW-gegevens en e-mailadres nodig.
U ontvangt een Authorization Box licentie met:
- Machtigingenset generator
- Gebruikersbeheer
- Monitoring
- Beheren van ongelimiteerd aantal gebruikers
- 5 user accounts (Authorization Box) users
- 3 database connecties
De overeenkomst van Authorization Box™ vangt aan op licentiedatum voor de duur van 12
maanden. De overeenkomst wordt daarna ieder jaar, na ontvangst van de betaling, voor de
duur van één jaar verlengd tegen de dan geldende bedragen. Aan de overeenkomst zijn geen
verplichtingen tot verlenging verbonden.

Na beëindiging van de overeenkomst is Authorization Box™ niet meer te gebruiken. De
autorisaties in Dynamics NAV blijven na beëindiging ongewijzigd, maar moeten voortaan
handmatig worden onderhouden.
Na beëindiging kunt u de licentie te allen tijde weer her-activeren. De instellingen blijven
ongewijzigd en de applicatie is meteen weer te gebruiken.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en worden ieder jaar op de licentiedatum
gefactureerd.
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Installatie

Voor de activatie van Authorization Box dient u samen met uw Dynamics partner de volgende
acties uit te voeren.
1. NAV Web Service Code unit importeren;
2. Authorization Box connector installeren;
3. Connectie te maken tussen Authorization Box en Dynamics NAV omgeving.
Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u de installatiehandleiding raadplegen.
De installatie neemt gemiddeld 1 uur van uw tijd in beslag.
2-Control is beschikbaar voor ondersteuning bij installatie. De eerste 30 minuten worden niet
doorbelast. Hierna factureren wij u ons reguliere uurtarief van €150.
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Training

U kunt Authorization Box direct zelfstandig in gebruik nemen. De applicatie kent een heldere
interface waardoor deze gebruiksvriendelijk is en u zonder problemen van start kunt.
Voor een optimaal gebruik en resultaat adviseren wij u één dag training.
Na deze training van acht uur bent u in staat zelfstandig de autorisaties in te richten, te
beheren en te analyseren.
De training kunt u met 2-Control inplannen bij de aanschaf van Authorization Box. De kosten
voor de training bedragen €1.200.
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Te laat?

Heeft u deze actie te laat opgemerkt en wilt u graag alsnog profiteren? Niet getreurd.
U heeft heel de maand december de tijd om een Authorization Box licentie aan te schaffen
met 50% korting.
Voor deze verleng actie stellen wij nogmaals 10 Authorization Box licenties beschikbaar en
zijn alle voorgaand voorwaarden van toepassing.
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