Wij waken over uw applicatie

24 X 7

Maintenance and Support

MAS is de applicatie onderhoud service van ADA. Ondersteuning voor de totale applicatie die ontwikkeld is
met behulp van het OutSystems Platform. MAS kent twee ‘Services Windows’, namelijk de ‘Office’ versie
voor ondersteuning tijdens kantooruren en de ‘Allround’ versie voor bedrijven die volcontinue ondersteuning wensen. MAS heeft een MaaS model en is maandelijks opzegbaar. De contributie wordt bepaald aan
de hand van het aantal gebruikte Application Objects. Zie office rekenvoorbeeld.
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De 5 redenen voor een MAS licentie
Het verankeren van de kwaliteit
Elke applicatie die in onderhoud wordt genomen wordt vooraf getoetst op verschillende kwaliteitsaspecten. Architectuur, infrastructuur, naamconventies, zijn zoal voorbeelden waar naar wordt gekeken. ADA helpt u deze aspecten te verankeren in uw
organisatie.

Het stimuleren van innovatie

Elk uur dat u niet aan applicatie-onderhoud hoeft te besteden, kunt u vrij maken voor
innovatie. Echter…., onderhoud is onvermijdelijk. Besteed daarom het applicatieonderhoud uit en behoud focus op uw core business.

Het optimaliseren van de continuïteit

Onderhoud voorkomt pech onderweg. Voor het wegverkeer is een APK-keuring de normaalste zaak. Weet u om welke risico’s het gaat als het uw business betreft? Bij het afsluiten van een “MAS 24 x 7” contract staan we 24 uur per dag gereed om u te helpen
bij calamiteiten.

Controle houden over de kosten

Onderhoud verlengt de “life time” van uw software. Elk verlengd jaar is voor software als
bedrijfsmiddel dan pure winst. Het MAS contract is een abonnement met een maandelijks vast bedrag en is bovendien maandelijks opzegbaar.

De software investering borgen
Het borgen van uw software-investering doet u door een Maintenance and Support
abonnement af te sluiten.

De 5 Stappen voor het borgen van
uw software investering

