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Aanvraagformulier Draytek ACS Monitoring Service 
v020317MT  

DrayTek ACS is een online tool die toegang biedt tot uw eigen DrayTek router(s).  

Vanuit ACS heeft u snel, eenvoudig en veilig toegang tot al uw DrayTeks om  

deze effectief en efficiënt te beheren.  

 

Mogelijkheden o.a.: 

 centraal beheer en configuratie van VoIP accounts 

 creëer VPN connecties met drag & drop 

 ontvang alarmmeldingen (diverse niveaus, instelbaar) via email en/of via Android App 

 automatische backup van de gehele configuratie; bij uitval heeft u in no-time een nieuwe unit bedrijfsklaar 

 snelle en eenvoudige (scheduled) firmware upgrade 

 snelle en overzichtelijke presentatie van alle netwerken 

 uitgebreide zoekfunctie op klant. naam, product, merk, MAC-adres, serienummer, postcode, locatie, etc. 

 integratie met Google Maps > handig voor uw servicemonteurs 

 uitgebreide PDF rapportages en analyses, per router, per selectie of voor al uw routers 

 geschikt voor de meeste Draytek-modellen 

 

Kosten 

Eénmalige kosten:  25,- ex BTW 

Maandelijkse kosten:  10,- ex BTW per Draytek per maand 

Vul het formulier in; wij checken of uw model geschikt is en sturen u de gegevens. 

 

 Klantgegevens 
 

Callvoip klantnummer ………………………………………………………………………………………………… 

Bedrijfsnaam  ………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon   de heer  mevrouw …………………………………………………… 

Adres   ………………………………………………………………………………………………… 

Postcode  …………………… Woonplaats …………………………………………………… 

Telefoon  ………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  ………………………………………………………………………………………………… 

IBAN-nummer  ………………………………………………………………………  (automatische incasso) 

 

 DrayTek ACS Monitoring Service (prijs 10,- ex BTW p/mnd p/DrayTek) 
 

Type(s) DrayTek ………………………………………………………………………………………………… 

Aantal   ………………………………………………………………………………………………… 

 

Opmerkingen:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Naam:  ………………………………    Datum: ………………………………    
 

 

Handtekening: ………………………………    
 
 
Aan deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. 
Prijzen in € ex. BTW, informatie onder voorbehoud van fouten, wijzigingen en beschikbaarheid 
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