
Rostar CAS in een nieuw jasje

Het mooie van Rostar CLOUD is dat het niets verandert aan het vertrouw-

de werken met Rostar CAS. Alles blijft zoals je gewend bent. Planners 

blijven plannen zoals zij voorheen deden zonder nieuwe trainingen. De 

online werkplek is in HTML 5 opgebouwd en heeft Multi Factor 

Authenticatie, de methode die meerdere stappen vereist om in te loggen. 

SSL-encryptie zorgt voor de veiligste uitwisseling van data. Dit maakt 

Rostar CLOUD tot een state of the art omgeving waarin niet alleen Rostar 

CAS, maar ook alle aanvullende modules en producten veilig en pro-

bleemloos werken.

Al je plangegevens veilig op één plek, bereikbaar voor iedereen op elk moment? 
Minder investeringen in kosten, tijd en kennis om je hele systeem draaiend te hou- 
den? Kies dan voor Rostar CLOUD. Rostar CLOUD is de nieuwe volwaardige cloud- 
oplossing van Paralax. Vanaf nu kun je met Rostar CAS werken op elk apparaat, via 
elke webbrowser en elk operating system. Een veilige online werkplek voor iedereen.

Paralax breidt de 
Rostar CAS familie uit 
met Rostar CLOUD. Stap 
over naar de cloud en 
garandeer jezelf van een 
gebruiksvriendelijke on-
line werkplek voor al je 
medewerkers. Flexibel, 
veilig en altijd 
up-to-date. 

Veilig werken

Met de overstap naar Rostar CLOUD voorkom je grote investeringen in nieuwe hard- en software of dure 

back-up systemen. Voortaan hoef je je geen zorgen meer te maken over crashende harde schijven, het 

tijdig maken van een back-up of het uitvoeren van benodigde updates. Dit wordt allemaal voor je gedaan. 

Lokale servers, softwareapplicaties en het onderhoud daarop worden overbodig als je besluit om over te 

stappen naar de cloud.

Rostar CLOUD
Dé oplossing voor de toekomst



Tien goede redenen om te werken in de cloud

Steeds meer bedrijven maken de overstap naar de cloud.  

Wij zetten de voordelen graag voor je op een rij.

1 Flexibel en schaalbaar

Je organisatie is altijd in beweging. Groei, krimp, wie weet wat 

de toekomst brengt? Cloud oplossingen bieden flexibiliteit 

wanneer je een groeiende of fluctuerende bandbreedte nodig 

hebt. Een cloud dienst is namelijk makkelijk schaalbaar. Zo 

houd je het aantal online werkplekken en de kosten in lijn met 

de grootte van je bedrijf en voorkom je onnodige investeringen.

2 Een goede back-up

Als organisatie ben je sterk afhankelijk van je ICT-systemen 

voor je bedrijfskritische activiteiten en diensten. Daarom is het 

van levensbelang om te zorgen voor een goede back-up als on-

derdeel van je disaster recovery plan. Met de cloud zijn back-

up oplossingen goed geregeld. Ze besparen tijd en voorkomen 

grote investeringen vooraf. Juist voor kleine organisaties kan 

dit een voordeel zijn. 

3 Software up-to-date

Door je applicaties in de cloud onder te brengen, worden 

Rostar CAS-servers overbodig. Ze zijn off premise, uit het zicht 

en uit je beheer. Een werkplek in de cloud vergt bijna geen 

onderhoud. 

Voordelen:   
• Flexibel en schaalbaar

• Een goede back-up

• Software up-to-date

• Voorspelbare kosten

• Beter samenwerken

• Overal werken

• Altijd de laatste versie

• Veilig opgeslagen

• Concurrend vermogen

• Milieuvoordeel

Overstappen naar de cloud

De overstap naar Rostar CLOUD is een traject dat Paralax zorg-

vuldig begeleidt. We nemen de tijd voor een goede intake en 

inventarisatie van de wensen, zorgen voor een soepele over-

gang en geven nazorg indien nodig. Rostar CLOUD bouwt voort 

op de bestaande systemen en bijhorende architectuur. Het 

wordt geïmplementeerd op gangbare servers en maakt verbin-

ding met bestaande IT-middelen.

Besparen op de kosten

Een abonnement geeft je de controle over de kosten en 

bespaart je tijd en kennis die je anders zou moeten steken in 

het onderhoud van je systemen. Met Rostar CLOUD ben je op 

de toekomst voorbereid.



Je leveranciers kunnen de software- en beveiligingsupdates uitvoeren, zonder dat je daar zelf veel tijd en 

energie in hoeft te steken. Je bent altijd up-to-date en kunt je concentreren op de zaken die er echt toe 

doen.

4 Voorspelbare kosten

Met een cloud oplossing betaal je alleen voor wat je echt nodig hebt. Geen grote investeringen voor dure 

hardware en geen kosten voor IT- medewerkers die systemen en machines draaiend moeten houden. Met 

een abonnement houd je de kosten in de hand en weet je waar je aan toe bent. Je zorgt voor een goed 

evenwicht tussen kosten en inkomsten, wat je cashflow ten goede zal komen.

5 Beter samenwerken

Wanneer je in de cloud werkt, kunnen teamleden eenvoudig documenten met elkaar delen en bewerken. 

Bestanden staan op een en dezelfde locatie en iedereen maakt gebruik van dezelfde softwareversie. De 

cloud vergemakkelijkt het uitwisselen van documenten. Dat is een groot voordeel voor de samenwerking. 

6 Overal werken

In de cloud kun je altijd en overal werken, vanaf elk device. Op kantoor achter de computer, thuis op de 

laptop of onderweg op je mobiel. Het enige wat je nodig hebt, is een goede internetverbinding. Door deze 

manier van werken bied je je werknemers vrijheid en flexibiliteit.  Een werkplek in de cloud maakt een 

betere balans tussen werk en privé mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit. 



Wil je meer informatie over 
Rostar CLOUD en profiteren 
van de voordelen voor jouw 
organisatie? Wij denken 
graag met je mee. Ga naar 
www.paralax.nl of neem 
contact met ons op via 
info@paralax.com of 
0346-70 71 00.

7 Altijd de laatste versie

Hoe meer medewerkers en partners samenwerken aan documenten, hoe groter de behoefte is aan een 

goed versiebeheer. Zonder cloud oplossing is er na verloop van tijd kans op conflicterende bestanden, 

formaten en titels door heen en weer sturen van documenten. Door te werken in de cloud kan je dit een-

voudig voorkomen. Met een centrale opslag werkt iedereen altijd met de laatste versie.

8 Veilig opgeslagen

Een verdwenen laptop is zelden het verlies van een apparaat alleen. Vaak draait het vooral om de infor-

matie of privacygevoelige gegevens die daarmee op straat komen te liggen. Werk je in de cloud, dan zijn 

je bestanden en gegevens verzekerd van een veilige plek. Je kunt over ze beschikken, wat er ook met je 

device gebeurt. En ben je bang dat de informatie in verkeerde handen valt, dan kan je zelfs op afstand 

gegevens van je laptop wissen. 

9 Concurrerend vermogen

Overstappen naar de cloud geeft álle organisaties toegang tot technologie van enterprise-niveau. Het biedt 

je als klein bedrijf dezelfde kansen als grote, gevestigde concurrenten. Abonnement en cloud business 

applicaties zorgen ervoor dat kleine bedrijven gewoon kunnen meekomen met de grotere en deze zelfs 

kunnen ontstijgen.

10 Milieuvoordeel 

Naast de technologische en financiële voordelen voor je bedrijf, kent werken in de cloud voordelen voor 

het milieu. Wanneer je cloud vraag fluctueert, past de server capaciteit zich aan. Zo kun je besparen op 

energieverbruik, afval en CO2-uitstoot. Minder energie en een kleinere koolstofvoetafdruk. Een voordeel 

waar we allemaal wat aan hebben en ons na aan het hart ligt.
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