
  

 

Q1-2014  Beschikbaarheidsrapport 

In de Service Level Agreement (SLA) die met u is afgesproken staat dat Asperion de online software dienst 

aanbiedt met een bijna permanente beschikbaarheid van 99,7%. Dat betekent dat er naar gestreefd wordt 

dat de kans dat u een keer niet kunt inloggen kleiner is dan 0,3%. 

Dit rapport geeft weer in hoeverre deze doelstelling is gehaald. 

 

 

Voor het eerste kwartaal 2014 luiden de meetresultaten als volgt : 

 

Gerealiseerde performance :  100 % 

Onderbrekingen tijdens service window : 0 sec 

Onderbrekingen tijdens kantooruren : 0 sec 

Langste onderbreking : nvt 

Totale onderbrekingstijd : nvt 

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

 

In de rapportage periode zijn er korte onderbrekingen geweest die alle binnen de perioden van het periodiek 

onderhoud vielen. De onderhoudsmomenten vonden plaats buiten kantooruren en in het weekend. Urgente 

security updates vonden plaats zodra ze nodig waren, veelal ’s ochtends tussen 05:00 uur en 06:00 uur. 

 

Over het Asperion service niveau 

Asperion streeft naar een permanente beschikbaarheid van de online dienstverlening, 24 uur per dag, 7 dagen van de week en 365 dagen per jaar. 

Maar een service niveau van 100% is niet haalbaar. Want in de praktijk kan de dienst, door onvoorziene omstandigheden, tijdelijk niet beschikbaar 

zijn. Hoeveel tijd de service niet beschikbaar is wordt bepaald door het service niveau van een online dienst. In de SLA bevestigt Asperion te streven 

naar een beschikbaarheid van 99,7%.  

Wat betekent een service niveau van 99,7% voor de gebruiker? 

Een dergelijk service niveau betekent dat de online dienstverlening maximaal 26 uren per jaar onderbroken zou kunnen worden door onvoorziene 

omstandigheden. Die onderbrekingen kunnen tijdens kantooruren plaatsvinden maar ook als u ligt te slapen, in het weekend, op feestdagen en 

tijdens vakanties.  



  

 

Voor gebruikers die gemiddeld 8 uur per dag werken betekent dit dat de online service gemiddeld 1,5 minuut per dag niet beschikbaar zou zijn tijdens 

kantooruren. Voor bedrijven waar 24 uur per dag gewerkt wordt in ploegendiensten, betekent dit iets meer dan 4 minuten per etmaal!  

99,7% beschikbaarheid betekent een totale onderbreking van de dienst tijdens kantooruren van : 

 9 uur per jaar of 

 2 uur per kwartaal of 

 1,4 minuut per werkdag 

Het service niveau in de praktijk 

In de praktijk is de dienst niet elke dag voor een minuut onderbroken maar is er, met tussenpozen van weken of maanden, soms sprake van een 

onderbreking die enige seconden tot enige minuten kan duren. Een onderbreking van meer dan een uur is in de laatste 10 jaar slechts tweemaal 

voorgekomen. Door de lengte van alle onderbrekingen in een periode op te tellen kan het service niveau voor die periode berekend worden. Het 

gemeten service niveau wordt bijgehouden in een scorecard. 
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