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BLIV DINE KUNDERS ASP UDBYDER 

Med udbydersystemet kan du som revisor tilbyde dine 

kunder en ASP løsning på din egen Windows Terminal 

Server. Udbydersystemet er baseret på IT Business 

Light programmet med alle dette programs funktioner, 

som du stiller til rådighed for dine kunder via Internettet. 

Samtidigt hermed kan du have adgang til den enkelte 

kundes data i dit IT Revisor system. 

 

I udbydersystemet installeres IT Business Light i en 

struktur, der er helt adskilt fra revisors egen IT Revisor 

installation. Hermed er det enkelt at opsætte 

sikkerhedsregler på serveren, der forhindrer ASP 

brugerne i utilsigtet at kunne tilgå andet end egne data. 

 

IT Business Light har været gennemprøvet som ASP 

løsning siden 2004, og med udbydersystemet følger 

Focus IT’s værktøjer til effektiv administration af 

løsningen for mange kunder. 

 

Herunder: 
 

 Master program til installation og opdatering 

 Opdateringsværktøj til alle kundeinstallationer f.eks. 

i planlagt natlig kørsel 

 Værktøj til opsætning af den enkelte kundes licens, 

herunder adgang til flere brugere og tillægsmoduler 

 ASP kundekartotek program med password 

generator 

 

IT REVISOR 

Uanset den fuldstændige adskillelse af IT Business 

Light fra IT Revisor, kan du i IT Revisor angive at netop 

dine ASP kunders data skal deles fra din revisorløsning. 

 

Konceptet er optimalt for dit samarbejde med din 

kunde, fordi: 
 

 I deler kundens data, så det du ser, er det din kunde 

har lavet netop nu. 

 Kunden har adgang til netop de funktioner han skal 

bruge. 

 Du har adgang med alle revisorsystemets 

funktioner. 

 

IT Business Light og IT Revisor er udførligt beskrevet 

på selvstændige datablade. 

 

OPSÆTNING AF LØSNING 

Når udbydersystemet er leveret og installeret skal 

revisor klargøre en installation af IT Business Light til 

hver af de kunder, der skal kunne tilgå løsningen. 

 

Opsætning omfatter typisk følgende: 
 

 Brugeroprettelse, bruger tilladelser og Terminal 

Server Login med password 

 Opsætning af printerdriver til brugeren 

 Klargøring af datamapper til brugerens IT Business 

Light, herunder opsætning af sikkerhedskopiering 

 Klargøring af IT Business Light Licens til brugeren, 

til afregning med Focus IT 

 Installation af databaselicens til brugeren (leveres af 

Focus IT) 

 

LØSNINGEN 

Når kunden logger sig på revisors system med 

brugeridentifikation og password, checker systemet 

rigtigheden af disse og starter IT Business Light 

svarende til identifikationen. 

 

Herefter kan brugeren arbejde i sine egne data og 

benytte IT Business Light’s funktioner i fuldt omfang.  

Brugeren vil herunder belaste systemet på samme 

måde som revisors egne brugere, også hvad angår 

brugerlicenser, idet der til hver bruger kræves en licens 

til IT Business Light foruden en databaselicens. 

 

AFVIKLING 

IT Business Light afvikles via opkobling over Internettet 

med fjernskrivebord.  

Serveren er baseret på Microsoft Windows 2000 Server 

(eller nyere) med Windows Terminal Service evt. 

suppleret med Citrix. 

 

ASP:  

ASP = Application Service Provider eller på dansk: en 

driftsform hvor en leverandør stiller et IT system til 

rådighed på et centralt anlæg, hvor leverandøren står 

for drift og vedligehold. I denne sammenhæng er du 

som revisor leverandøren. 
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Figur 1: Skitse over hardware/net topologi 

SYSTEMKRAV 

Specifikke systemkrav afhænger af IT-infrastrukturen 

hos henholdsvis Revisor og brugeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugers system bør mindst være Windows XP 

Professionel med en god Internet forbindelse (helst 

bredbånd) og en anerkendt printer (Windows skal som 

standard kende printeren, så du ikke skal installere 

mange forskellige specielle drivere).  

 
 

ØKONOMI 

Jo flere brugere du har på din ASP udbyderløsning, 

desto lavere vil licensbetalingen være til Focus IT. 

 

Har du f. eks. 50 brugere vil økonomien se således ud: 

 Ca. 750 kr. pr. bruger i engangsomkostninger 

 Ca. 80 kr. pr. bruger pr. måned 

 

Dette svarer omtrent til halvdelen af vore priser for et IT 

Business Light system og er meget mindre end 

markedspriserne for sammenlignelige ASP løsninger. 

Som du kender det fra IT Revisor inkluderer 

udbydersystem aftalen også fri Hotline – til dig (ikke til 

dine ASP kunder). 

 

KUNDEREFERENCER 

Siden vi frigav udbyderløsningen i 2006 har adskillige af 

vores revisorkunder set mulighederne heri.  

For eksempel har Revisorerne Hages Gaard nu 

tilsluttet ca. 100 af deres kunder. 

 

 

 
 

(annonce fra 2007)  


