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In het eerste kwartaal van 2016 is de beschikbaarheid van de infrastructuur in totaal 80 minuten binnen het service window 

onderbroken geweest. Beschikbaarheid : 99,94%. Er is geen data verloren en er hoefde geen data hersteld te worden. 

 

Voor het kwartaal luiden de meetresultaten als volgt : 

Beschikbaarheid binnen SLA service window :  99,94 % 

Beschikbaarheid inclusief scheduled maintenance :  99,71 % 

Onderbrekingen tijdens service window :  1 

Langste onderbreking :  80 min. 

Aantal onderbrekingen :  1 

Score vs SLA :  + 0,24 %  (max = 0,30%) 

Meetperiode :  97,74% van 92 dagen 

Periodeverslag 

Over de gehele periode kon er, om verschillende redenen ruim 49 uur niet gemeten worden hetgeen 0,26% is van de totale  

meetperiode (92 dagen). Belangrijkste reden was de migratie van het gehele datacenter naar een nieuwe locatie op 2 en 3 januari 

(scheduled maintenance). De overstap naar een nieuw datacenter ging niet geheel vlekkeloos waardoor op 8 januari een downtijd 

van c.a. 80 min. is veroorzaakt. Na een tijdelijke fix werd een extra scheduled maintenance in de vroege morgen van 12 januari 

ingepland (buiten kantooruren) voor een permanente oplossing. In de ochtend van 29 januari was de responsetijd van de servers 

enige tijd belangrijk lager. Ook dit was een gevolg van de migratie maar dit heeft niet tot een downtijd geleid. 

Historische beschikbaarheid sinds Q1 2014 

De beschikbaarheid per kwartaal wordt sinds het 

begin van deze berichtgeving weergegeven in 

nevenstaande grafiek. Naast de beschikbaarheid vs 

SLA wordt ook de beschikbaarheid gegeven 

inclusief alle onderbrekingen als gevolg van gepland 

onderhoud (Overall availability). Onderhoud vindt 

plaats, indien noodzakelijk, tussen 0:00 uur en 

07:00 uur en in het weekend. In de grafiek is 

duidelijk het effect zichtbaar van de migratie 

werkzaamheden naar het nieuwe datacenter. 

 

 

 

De Target levels voor beschikbaarheid zijn dus opnieuw ruim bereikt. Het nieuwe datacenter heeft sinds 29 januari geen nieuwe 

complicaties tot gevolg gehad. Er is op grond van de huidge kennis daarom geen reden om aan te nemen dat de beschikbaarheid in 

de naaste toekomst in belangrijke mate van het huidige niveau zal afwijken. 
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