
NetTrack  

Dienst voor duurzaam behoud van websites 
	

Internet is razendsnel uitgegroeid tot een 

onmisbare bron van informatie. De tijd dat 

een website als een statische, elektronische 

brochure werd beschouwd, ligt al ver achter 

ons. Websites worden voortdurend 

geactualiseerd, waarmee ze als 

informatiebronnen aan kracht winnen. 

Capsis ontwikkelde NetTrack, waarmee het opslaan en inzichtelijk 

maken van oude websites en pagina’s voor iedereen laagdrempelig 

beschikbaar is. NetTrack is beschikbaar in twee varianten: 

NetTrack Easy en NetTrack Control.  

NetTrack Easy	
Met NetTrack Easy kunt u aantonen wat wanneer en hoe op uw 

website stond. Met een abonnement op NetTrack Easy wordt uw 

website automatisch gearchiveerd. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Als het archief moet worden gepubliceerd, kan dit gewoon via uw 

bestaande website. 

NetTrack Easy is een online dienst die Capsis aanbiedt aan 

gebruikers die “gewoon de website willen archiveren” en daar niet 

teveel tijd aan kwijt willen zijn. NetTrack Easy levert precies dit. U 

neemt een abonnement en NetTrack zorgt ervoor dat uw website 

gearchiveerd wordt. Met de eenvoudige Viewer kunt u zeer 

gemakkelijk door het archief bladeren. 

NetTrack Control	
NetTrack Control biedt een uiterst gebruiksvriendelijke omgeving 

voor het  archiveren, bekijken en verkennen van opgeslagen 

websites. De toepassing is in grote mate geautomatiseerd, 

waardoor het ophalen van nieuwe websites snel en efficiënt 

verloopt. Het bekijken van een website kan met één klik met de 

muis. 

Eigenschappen van NetTrack 

De belangrijkste eigenschappen van NetTrack Easy/Control op 

een rij; NetTrack: 

• zorgt ervoor dat u kunt voldoen aan de archiefwet. 

• werkt volgens internationale standaarden. 

• biedt een uiterst kostenefficiënte manier om websites 

langdurig op te slaan. 

• slaat websites duurzaam op. 

• publiceert indien gewenst uw archief op eenvoudige wijze 

 

Hiernaast biedt NetTrack  een zoekfunctie die het mogelijk maakt 

het archief te doorzoeken. U kunt webpagina’s doorzoeken, maar 

ook bestanden van andere formaten, zoals Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat PDF documenten en 

natuurlijk Open Document tekst en spreadsheets. 

U kunt gebruik maken van onze supportdesk via e-mail. 

Meer weten? 

 

Wilt u meer weten over wat Presurf voor uw organisatie kan 

betekenen?  Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

 

Capsis B.V. 

020 - 6 38 48 48 

www.capsis.nl 

info@capsis.nl 

 

Kamer van Koophandel Amsterdam: 34209090 

	


