
Adlib Hosting
Adlib zonder ICT zorgen

Besteed het technisch beheer van Adlib uit! 
De nieuwste ICT-ontwikkelingen maken het mogelijk 
om niet meer zelf alle ICT-zaken te hoeven regelen. 
U kunt zich dus concentreren op het werken met uw 
Adlib Archief, Bibliotheek of Museum-applicatie; dit is 
waar het eigenlijk om draait natuurlijk.

Adlib Information Systems neemt u alle ICT-zorgen 
uit handen met Adlib Hosting. Wanneer u kiest voor 
Adlib Hosting hoeft u namelijk geen Adlib software 
en database op uw eigen netwerk te installeren. Dat 
betekent dat in uw eigen organisatie geen technische 
voorzieningen speciaal voor Adlib hoeft te regelen en 
dat u zelf niet voor het technische Adlib beheer hoeft 
te zorgen.
 
Adlib Hosting
Bij Adlib Hosting wordt de Adlib Applicatie geïnstalleerd 
op een server in het datacentrum van Adlib 
Information Systems. U logt dan via het internet 
in op een virtuele server die speciaal voor u is 
geconfigureerd. Na het inloggen kunt u op dezelfde 
manier met Adlib werken als wanneer Adlib op uw 
eigen netwerk geïnstalleerd zou zijn. 
Natuurlijk is dit mogelijk met alle applicaties, Adlib 
Bibliotheek, Museum, Archief, de Plus en de XPlus 
applicaties, inclusief alle modules. 

Adlib Web Hosting
Gedeeltelijke hosting is ook mogelijk. In dit geval 
wordt alleen uw Adlib webapplicatie (Adlib Internet 
Server) op onze hosting server geplaatst. Wanneer u 
niet zelf de webserver en webapplicatie wilt installeren 
en onderhouden kunt u dit aan Adlib Information 
Systems uitbesteden. 

Voordelen Hosting
• Altijd de laatste software 
• Altijd de laatste hardware in hoogwaardige 

datacentra
• Automatische back-ups van het systeem
• Automatisch onderhoud Adlib software inclusief 

updates en upgrades, natuurlijk ook van 
ondersteunde software van Microsoft

• Werken vanaf de plek die u kiest
• En natuurlijk altijd genoeg opslagruimte

Zakelijke en financiële voordelen hosting
• Geen aanschafkosten licenties
• Geen ICT personeel nodig
• Geen beheer complexe ICT-infrastructuur
• Geen servers of serverruimte met alle voorzieningen 

zoals back-up-systemen in onderhoud
• Geen grote investeringen voor hardware en software

Alles inclusief
Bij Adlib Hosting betaalt u niet apart voor de licentie en 
het onderhoudscontract (de helpdesk en de upgrades). 
Alles wat u nodig heeft, zit verpakt in één jaarlijks 
bedrag. Software (licentie), hardware, Microsoft 
licenties, Helpdesk, Onderhoud, Support  en andere 
ondersteunde software. 

Adlib Hosting. Technische Omschrijving
Alle gehoste Adlib-applicaties maken standaard gebruik 
van een MS SQL Server database.
Voor optimale veiligheid en prestaties heeft elke klant 
een eigen “virtuele private server” met standaard 
diskruimte van maar liefst 100 Gb.
Adlib Hosting maakt gebruik van de meest actuele 
Windows Server versie en Windows Terminal Server en 
aanvullende beheersoftware.
Omdat Adlib ook gebruik maakt van onderneer MS 
Word (printen) wordt ook Microsoft Office voor elk 
account geïnstalleerd alsmede Acrobat reader, Winrar 
en een professionele virusscanner. 

Adlib Webhosting maakt gebruik van Windows 
Webserver, .NET Framework en IIS. De servernaam 
die u krijgt toegewezen, zal de vorm hebben 
<uworganisatie>.adlibhosting.com. U kunt hier kunt u 
ook uw eigen domeinnaam aan koppelen.

Werkwijze
U kunt vanaf elke computer werken. U start Extern 
Bureaublad (Eng. Remote Desktop) en maakt een 
verbinding met de hostserver. Na inloggen verschijnt 
uw Adlib-bureaublad met de Adlib software. 
U kunt nu met Adlib werken net zoals bij uw lokale 
bureaublad. Lokale apparaten, zoals printers, kunnen 
normaal gebruikt worden. Uw lokale harde schijf is 
desgewenst gewoon benaderbaar vanuit het externe 
bureaublad zodat u bestanden van en naar de 
hostingserver kunt verplaatsen en kopiëren.

Voor ”Apple’s” zijn er een aparte programma’s die 
werken met het Remote Desktop Protocol. Een Apple 
als “werkstation” is dus geen enkel bezwaar.



Veiligheid
Veiligheid is bij Adlib Hosting goed geregeld en heeft 
meerdere niveaus. Zo is de hardware natuurlijk 
“redundant“ uitgevoerd zodat bij uitval van 
bijvoorbeeld een harde schijf het systeem gewoon blijft 
doordraaien.

De bestanden op de fileserver worden via het 
automatische “schaduw backup systeem” veiliggesteld.
De databaseserver wordt gemirrord en zo tegen 
hardwareproblemen beveiligd. Daarnaast wordt er een 
offsite kopie van de database bewaard.

De database is voorzien van logging waarmee als het 
nodig is een restore tot op een bepaald moment kan 
worden uitgevoerd.
Adlib hosting is versleuteld volgens het RDP (Remote 
Desktop Protocol).

Andere beveiliging kan in overleg geregeld en ingesteld 
worden. Zo kan worden ingesteld dat er alleen 
vanuit uw organisatie (IP-nummers) verbinding met 
de Adlib server gemaakt kan worden. Ook kunnen 
gebruikersaccounts op naam, met daaraan gekoppelde 
rechten, worden gesteld zodat men altijd weet wie 
mutaties in de database heeft uitgevoerd.

Klimaatneutraal Datacenter
Alle werkzaamheden voor onderhoud en installatie van 
Adlib Hosting worden geheel door Adlib Information 
Systems uitgevoerd. 
We maken gebruik van het datacentrum van Pictura 
in Heiloo. Natuurlijk is dit ingericht met de nieuwste 
apparatuur en geheel klimaatneutraal voor wat betreft 
koeling en verwarming. 

(Systeem)vereisten
• Een goede internet verbinding
• Een computer met Windows XP of nieuwer of MacOS 

(Apple)
• Extern Bureaublad/Remote Desktop applicatie 

geïnstalleerd
• Firewall van uw netwerk laat het RDP protocol door

Voor meer informatie
Adlib Information Systems
Postbus1436
3600 BK  Maarssen
Nederland 
Tel.: +31 (0)346 - 586800
E-mail: info@adlibsoft.com
www.adlibsoft.com


